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Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa  

 

2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku 

pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (PI 8i) 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2020 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 na rok 2020 

KARTA WEZWANIA NR RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/19 

Oś priorytetowa OŚ II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 

Działanie  
2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu 

aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (PI 8i) 

Cel działania 
Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz innych 

grup, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

Tryb wyboru: Nabór pozakonkursowy 

Planowany termin Wezwania i 
rozpoczęcia naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Planowana 
alokacja na 

konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Wezwanie: listopad/grudzień 2019 

Nabór: listopad/grudzień 2019 

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione w 

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

wyłączeniem robót publicznych. 

23 479 386 zł IP RPOWP 
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SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH  
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: 1. KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 
RPOWP (wersja przyjęta Uchwałą Nr 
64/1000/2019 Zarządu Województwa 
Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.) jest 
podmiotem uprawnionym do ubiegania się o 
dofinansowanie w ramach właściwego 
Działania RPOWP. 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z kryteriów formalnych kierowane są 
do poprawy lub uzupełnienia. 

2. Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) 
nie podlega wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania, w tym 
wykluczeniu, o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych; 

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

Nazwa kryteriów: 2. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

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

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 
w oparciu o standard minimum, o którym 
mowa w Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020, 

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

 zasadą zrównoważonego rozwoju.  

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z kryteriów dopuszczających ogólnych 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

3. Zgodność projektu z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem 
Osi Priorytetowych RPOWP (wersja przyjęta 
Uchwałą Nr 64/1000/2019 Zarządu 
Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 
2019 r.), w tym w zakresie: 

 zgodności typu projektu z wykazem 
zawartym w „Typach projektów” w SZOOP 
RPOWP, 

 zgodności wyboru grupy docelowej z 
wykazem zawartym w „Grupa 
docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” 
w SZOOP RPOWP, 

 zgodności z limitami określonymi w SZOOP 
RPOWP. 
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Nazwa kryteriów: 3. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 
Stopień zgodności celu projektu z właściwym 
celem szczegółowym RPOWP. 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z kryteriów merytorycznych kierowane 
są do poprawy lub uzupełnienia. 

2. Adekwatność doboru grupy docelowej w 
kontekście wskazanego celu głównego 
projektu i właściwego celu szczegółowego 
RPOWP, w tym: 

 opis istotnych cech uczestników, którzy 
zostaną objęci wsparciem w odniesieniu do 
potrzeb i oczekiwań uczestników projektu 
w kontekście wsparcia, które ma być 
udzielane w ramach projektu, a także 
barier, na które napotykają uczestnicy 
projektu; 

 opis sposobu rekrutacji uczestników 
projektu w odniesieniu do wskazanych 
cech grupy docelowej, w tym kryteriów 
rekrutacji i kwestii zapewnienia 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami; 

 zgodność z zapisami Wezwania 
wynikającymi z wytycznych horyzontalnych 
obowiązujących w danym obszarze 
tematycznym. 

3. Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych 
do realizacji w ramach projektu, w tym: 

 opis i adekwatność zaplanowanych zadań 
w kontekście opisanych problemów i celu 
projektu; 

 racjonalność harmonogramu realizacji 
projektu; 

 trafność i adekwatność doboru 
wskaźników (w tym wartości docelowej), 
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dla danej formy wsparcia/grupy docelowej 
zaplanowanej w projekcie, które zostaną 
osiągnięte w ramach zadań w kontekście 
realizacji celu głównego projektu oraz 
właściwego celu szczegółowego RPOWP z 
uwzględnieniem sposobu pomiaru, 
monitorowania oraz źródeł ich weryfikacji; 

 opis sposobu, w jaki zostanie zachowana 
trwałość projektu (o ile dotyczy); 

 zgodność z zapisami Wezwania 
wynikającymi z wytycznych horyzontalnych 
obowiązujących w danym obszarze 
tematycznym. 

4. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, 
w tym:  

 kwalifikowalność wydatków, w tym: 
niezbędność wydatków do realizacji 
projektu i osiągania jego celów, 
racjonalność i efektywność wydatków 
projektu (relacja nakład-rezultat), 

 poprawność formalno-rachunkowa 
sporządzenia budżetu projektu, 

 zgodność z zapisami Wezwania 
wynikającymi z wytycznych horyzontalnych 
obowiązujących w danym obszarze 
tematycznym. 

Wydatki w projekcie są zgodne z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie 
realizacji projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy w ramach 
programów operacyjnych 
współfinansowanych z Europejskiego 
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Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE NA 2020 ROK 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat 
i więcej (tj. od dnia 30 urodzin) pozostające 
bez pracy, zarejestrowane jako bezrobotne w 
powiatowym urzędzie pracy. 
Udział bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 
lat, którzy jednocześnie nie należą do osób z 
niepełnosprawnościami, osób długotrwale 
bezrobotnych oraz osób o niskich 
kwalifikacjach nie może przekroczyć 20% osób 
bezrobotnych objętych wsparciem na 
poziomie projektu. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wprowadzenie kryterium ma na celu objęcie wsparciem 
grupy osób, do których kierowane mogą być działania w 
ramach projektu zgodnie z założeniami RPOWP. Kryterium 
przyczyni się do zwiększenia aktywizacji zawodowej osób 
w wieku 30 lat i więcej, które pozostają poza rynkiem 
pracy. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w 
roku obowiązywania projektu. Spełnienie 
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. Projektodawca jest 
zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie 
jako minimum wskaźników produktu odnoszących się do 
struktury grupy docelowej (np. określenie udziału osób 
bezrobotnych). 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

2. Grupę docelową projektu w co najmniej 25% 
stanowią osoby długotrwale bezrobotne, 
rozumiane jako osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji 
zawodowej osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest 
wyjątkowo trudne oraz jest implikacją wskaźników 
produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. , tj. właściwie określony 
wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do 
wskazania we wniosku o dofinansowanie jako minimum 
wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury grupy 
docelowej (określenie udziału osób długotrwale 
bezrobotnych). 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

3. Grupę docelową projektu w co najmniej 20% Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
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stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej. wartości logicznych „tak” lub „nie”.  
Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji 
zawodowej osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest 
wyjątkowo trudne oraz jest implikacją wskaźników 
produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 
przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. Projektodawca jest 
zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie 
jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do 
struktury grupy docelowej (określenie udziału osób w 
wieku 50 lat i więcej). 

dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

4. W projekcie zakłada się realizację 
minimalnych poziomów efektywności 
zatrudnieniowej dla wszystkich grup 
docelowych.  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”.  
Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań 
realizowanych w ramach projektu oraz przyczyni się do 
utworzenia trwałych miejsc pracy. Spełnienie 
przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane w 
okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Zastosowane w 
projekcie minimalne progi efektywności zatrudnieniowej 
dla poszczególnych grup docelowych będą zgodne z 
obowiązującymi progami efektywności określonymi w 
komunikacie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. Spełnienie przedmiotowego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 
właściwie określony/e wskaźnik/i rezultatu. Przy ocenie 
brane pod uwagę będą wskaźniki w stosunku do grupy 
docelowej, którą zadeklarował Wnioskodawca we wniosku 
o dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

5. Projekt będzie realizowany zgodnie z 
zasadami określonymi w Wytycznych w 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
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zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie 
realizacji projektów zgodnie ze standardami zapisanymi w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku, tj. na podstawie oświadczenia Projektodawcy. 

kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

6. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji 
lub nabycie kompetencji, w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020.  
Kryterium dotyczy projektu realizującego 
wsparcie szkoleniowe. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
Wprowadzenie kryterium ma na celu – zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - 
zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia 
poprzez zapewnienie mechanizmów gwarantujących, że 
każde zrealizowane w ramach projektu szkolenie będzie 
prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji 
powinno być każdorazowo zweryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia 
przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych (np. w formie egzaminu). Ponadto powinno 
być to potwierdzone odpowiednim dokumentem, 
wskazującym co najmniej efekty uczenia się, które dana 
osoba osiągnęła w ramach szkolenia. 
Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny 
wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy 
właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty 
uczenia się spełniające określone standardy (patrz 
załącznik nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014 – 2020). 
Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014 - 2020 (załącznik nr 2 Wspólna lista wskaźników 
kluczowych – definicja wskaźnika dotycząca kompetencji). 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 
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Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach 
następujących etapów: 
- ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o 
dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem 
oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie 
poddany ocenie; 
- ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form 
wsparcia i zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. 
efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 
- ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na 
podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu 
wsparcia udzielanego danej osobie (np. egzamin, test, 
rozmowa oceniająca, etc.); 
- ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych 
wyników etapu III (Ocena) z przyjętymi wymaganiami 
(określonymi na etapie II efektami uczenia się) po 
zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia 
się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone 
warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu 
ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą 
informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji 
oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje 
osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

7. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania 
ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z 
zakresu włączenia społecznego realizowanych 
w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP oraz 
współpracuje w tym zakresie z działającymi na 
obszarze realizacji projektu instytucjami 
pomocy i integracji społecznej. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Kryterium ma na celu koncentrację wsparcia na osobach 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. Celem zapewnienia możliwości 
skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z 
zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 w RPOWP 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 
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beneficjent powinien podjąć współpracę z beneficjentami 
projektów CT9 m.in. poprzez poinformowanie o realizacji 
projektu instytucji pomocy i integracji społecznej 
funkcjonujących na terenie realizacji projektu np. poprzez 
zamieszczenie informacji o realizacji projektu na swojej 
stronie internetowej, spotkania formalne lub nieformalne 
z instytucjami realizującymi wsparcie, itp. Projektodawca 
jest zobligowany do wskazania we wniosku o 
dofinansowanie jako minimum opisu sposobu spełnienia 
niniejszego kryterium, tj. przedstawienie zakresu 
współpracy. 

8. W przypadku objęcia wsparciem 
bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, 
którzy jednocześnie nie należą do osób z 
niepełnosprawnościami, osób długotrwale 
bezrobotnych oraz osób o niskich 
kwalifikacjach, udzielone wsparcie ma 
prowadzić do podwyższenia lub nabycia 
nowych kwalifikacji czy kompetencji lub 
utrzymania i formalnego potwierdzenia 
kwalifikacji lub kompetencji uczestnika 
projektu lub do rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań 
realizowanych w ramach projektu, kierowanych do 
bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy 
jednocześnie nie należą do osób z 
niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych 
oraz osób o niskich kwalifikacjach. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. Projektodawca jest zobligowany do wskazania 
we wniosku o dofinansowanie jako minimum deklaracji, 
jednoznacznie wskazującej, iż udzielone w ramach 
projektu wsparcie dla powyższej grupy mężczyzn będzie 
prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych 
kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego 
potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji lub do 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  
WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 
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1 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI) osoby 42 

2 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI) osoby 413 

3 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby 331 

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

programie 
osoby 221 

5 
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 

programie (CI) 
osoby 1 655 

6 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie osoby 365 

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

1 
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 

opuszczeniu programu (CI) 
osoby 222 

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

działalności gospodarczej 
szt. 221 

3 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI) procent 31% 

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019 

 
ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  
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KARTA WEZWANIA NR RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/18 

Oś priorytetowa OŚ II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 

Działanie  

2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy 

wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (PI 8i) 

Cel działania 
Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz innych 

grup, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

Tryb wyboru: Nabór pozakonkursowy 

Planowany termin Wezwania i 
rozpoczęcia naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja na 

konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Wezwanie: grudzień 2018 

Nabór: grudzień 2018 

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione w ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem 

robót publicznych. 

17 012 146 zł IP RPOWP 



SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH  
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 

III. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: 4. KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPOWP (wersje obowiązujące na 
dzień wezwania powiatowych urzędów pracy do 
złożenia wniosku o dofinansowanie i wskazane w 
Wezwaniu) jest podmiotem uprawnionym do 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
właściwego Działania RPOWP. 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z 
kryteriów formalnych kierowane są do poprawy lub 
uzupełnienia. 

2. Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie 
podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym 
mowa w: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych; 

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary. 

Nazwa kryteriów: 5. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

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

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z 
kryteriów dopuszczających ogólnych kierowane są do 
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oparciu o standard minimum, o którym mowa 
w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 

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

 zasadą zrównoważonego rozwoju.  

poprawy lub uzupełnienia. 

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

3. Zgodność projektu z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPOWP (wersje obowiązujące na 
dzień wezwania powiatowych urzędów pracy do 
złożenia wniosku o dofinansowanie i wskazane w 
Wezwaniu), w tym w zakresie: 

 zgodności typu projektu z wykazem zawartym 
w „Typach projektów” w SZOOP RPOWP, 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem 
zawartym w „Grupa docelowa/ostateczni 
odbiorcy wsparcia” w SZOOP RPOWP, 

 zgodności z limitami określonymi w SZOOP 
RPOWP. 

Nazwa kryteriów: 6. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 
Stopień zgodności celu projektu z właściwym celem 
szczegółowym RPOWP. 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z 
kryteriów merytorycznych kierowane są do poprawy lub 
uzupełnienia. 

2. Adekwatność doboru grupy docelowej w 
kontekście wskazanego celu głównego projektu i 
właściwego celu szczegółowego RPOWP, w tym: 

 opis istotnych cech uczestników, którzy zostaną 
objęci wsparciem w odniesieniu do potrzeb i 
oczekiwań uczestników projektu w kontekście 
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wsparcia, które ma być udzielane w ramach 
projektu, a także barier, na które napotykają 
uczestnicy projektu; 

 opis sposobu rekrutacji uczestników projektu w 
odniesieniu do wskazanych cech grupy 
docelowej, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii 
zapewnienia dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami; 

 zgodność z zapisami Wezwania wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w 
danym obszarze tematycznym. 

3. Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do 
realizacji w ramach projektu, w tym: 

 opis i adekwatność zaplanowanych zadań w 
kontekście opisanych problemów i celu 
projektu; 

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu; 

 trafność i adekwatność doboru wskaźników (w 
tym wartości docelowej), dla danej formy 
wsparcia/grupy docelowej zaplanowanej w 
projekcie, które zostaną osiągnięte w ramach 
zadań w kontekście realizacji celu głównego 
projektu oraz właściwego celu szczegółowego 
RPOWP z uwzględnieniem sposobu pomiaru, 
monitorowania oraz źródeł ich weryfikacji; 

 opis sposobu, w jaki zostanie zachowana 
trwałość projektu (o ile dotyczy); 

 zgodność z zapisami Wezwania wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w 
danym obszarze tematycznym. 

4. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w 
tym:  

 kwalifikowalność wydatków, w tym: 
niezbędność wydatków do realizacji projektu i 
osiągania jego celów, racjonalność i 
efektywność wydatków projektu (relacja 
nakład-rezultat), 

 poprawność formalno-rachunkowa 
sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność 
poziomu kosztów pośrednich z Wytycznymi, 
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 zgodność z zapisami Wezwania wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w 
danym obszarze tematycznym. 

Wydatki w projekcie są zgodne z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w 
zakresie realizacji projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Wartość 
kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem została 
wyliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji projektów finansowanych ze środków 
Funduszu Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE NA 2019 ROK 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i 
więcej (tj. od dnia 30 urodzin) pozostające bez 
pracy, zarejestrowane jako bezrobotne w 
powiatowym urzędzie pracy. 
Udział bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, 
którzy jednocześnie nie należą do osób z 
niepełnosprawnościami, osób długotrwale 
bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach nie 
może przekroczyć 20% osób bezrobotnych objętych 
wsparciem na poziomie projektu. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grupy 
osób, do których kierowane mogą być działania w ramach 
projektu zgodnie z założeniami RPOWP. Kryterium przyczyni się 
do zwiększenia aktywizacji zawodowej osób w wieku 30 lat i 
więcej, które pozostają poza rynkiem pracy. Kryterium odnosi się 
do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku. Projektodawca jest zobligowany do 
wskazania we wniosku o dofinansowanie jako minimum 
wskaźników produktu odnoszących się do struktury grupy 
docelowej (np. określenie udziału osób bezrobotnych). 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 
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przez okres ponad 12 miesięcy. zawodowej osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych 
dla osi II RPOWP. Spełnienie przedmiotowego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest 
zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie jako 
minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 
grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale 
bezrobotnych). 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  
Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji 
zawodowej osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 
trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych 
dla osi II RPOWP. Spełnienie przedmiotowego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 
właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest 
zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie jako 
minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 
grupy docelowej (określenie udziału osób w wieku 50 lat i 
więcej). 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

4. Projekt zakłada: 

 minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej 
sytuacji, w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, 
kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi 
kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 42%, 

 minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej dla pozostałych osób 
nienależących do ww. grup – 52%. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  
Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych 
w ramach projektu oraz przyczyni się do utworzenia trwałych 
miejsc pracy. Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie 
weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. W ramach RPOWP 
zastosowanie ma metodyka sposobu pomiaru efektywności 
zatrudnieniowej uwzględniająca zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę oraz samozatrudnienie (sposób nr 2) w 
Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. Spełnienie przedmiotowego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 
właściwie określony/e wskaźnik/i rezultatu. Przy ocenie brane 
pod uwagę będą wskaźniki w stosunku do grupy docelowej, którą 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 
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zadeklarował Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie. 

5. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami 
określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  
Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie realizacji 
projektów zgodnie ze standardami zapisanymi w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. na podstawie 
oświadczenia Projektodawcy. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

6. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub 
nabycie kompetencji, w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020.  
Kryterium dotyczy projektu realizującego wsparcie 
szkoleniowe. 

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

Wprowadzenie kryterium ma na celu – zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - zapewnienie wysokiej 
jakości i efektywności wsparcia poprzez zapewnienie 
mechanizmów gwarantujących, że każde zrealizowane w ramach 
projektu szkolenie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji 
lub nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie 
kompetencji powinno być każdorazowo zweryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (np. w formie 
egzaminu). Ponadto powinno być to potwierdzone odpowiednim 
dokumentem, wskazującym co najmniej efekty uczenia się, które 
dana osoba osiągnęła w ramach szkolenia. 
Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik 
oceny i walidacji uzyskany w momencie potwierdzenia przez 
upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba uzyskała efekty 
uczenia się spełniające określone standardy (patrz załącznik nr 8 
do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020). 
Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 (załącznik nr 2 
Wspólna lista wskaźników kluczowych – definicja wskaźnika 
dotycząca kompetencji).Fakt nabycia kompetencji będzie 
weryfikowany w ramach następujących etapów: 
- ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o 
dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz 
wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 
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- ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form 
wsparcia i zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. 
efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 
- ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 
opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie (np. egzamin, test, rozmowa 
oceniająca, etc.); 
- ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników 
etapu III (Ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na 
etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielonego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony efektów uczenia się/kształcenia. 
Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które 
powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie 
kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się 
dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje 
osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

7. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze 
wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu 
włączenia społecznego realizowanych w ramach 
celu tematycznego 9 w RPOWP oraz współpracuje 
w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji 
projektu instytucjami pomocy i integracji 
społecznej. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak”. 
Kryterium ma na celu koncentrację wsparcia na osobach 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. Projektodawca jest zobligowany do 
wskazania we wniosku o dofinansowanie jako minimum 
deklaracji dotyczącej zapewnienie możliwości skorzystania ze 
wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia 
społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w 
RPOWP oraz współpracy w tym zakresie z działającymi na 
obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji 
społecznej. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

8. W przypadku objęcia wsparciem bezrobotnych 
mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy jednocześnie 
nie należą do osób z niepełnosprawnościami, osób 
długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich 
kwalifikacjach, udzielone wsparcie ma prowadzić 
do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 
dotyczy” danego projektu. 
Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych 
w ramach projektu, kierowanych do bezrobotnych mężczyzn w 
wieku 30-49 lat, którzy jednocześnie nie należą do osób z 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium 
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 
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czy kompetencji lub utrzymania i formalnego 
potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji 
uczestnika projektu lub do rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz 
osób o niskich kwalifikacjach. Spełnienie danego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 
Projektodawca jest zobligowany do wskazania we wniosku o 
dofinansowanie jako minimum deklaracji, jednoznacznie 
wskazującej iż udzielone w ramach projektu wsparcie dla 
powyższej grupy mężczyzn będzie prowadzić do podwyższenia 
lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i 
formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji lub do 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 



 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  
WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

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

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

2 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI) osoby 634 

3 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby 317 

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

programie 
osoby 197 

5 
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 

(CI) 
osoby 1 218 

6 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie osoby 268 

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

1 
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (CI) 
osoby 213 

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

gospodarczej 
szt. 197 

3 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI) procent 31% 

 

  



PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2018 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Nazwa instytucji  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

Rola instytucji  

i zakres działań  

w programie 

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

RPOWP 2014-2020 

Adres 

korespondencyjny  
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 

Telefon 85 74 97 200 

Faks 85 74 97 209 

E-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Marcin Sidorczuk 

85 74 97 215 

marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Oś priorytetowa Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie  

Działanie 2.1 

Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz 

osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz 

wspieranie mobilności zasobów pracy 

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

bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione 

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

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 
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Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(miesiąc oraz rok) 

luty 2018 rok 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
styczeń 2018 rok  

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
grudzień 2018 rok 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
1
 

Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN) 

16 504 324,00 

(4 374 584 – 649 495)
 

Szacowany wkład UE (PLN) 

14 028 674,00  

(3 718 396 – 552 071)
 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
2
 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów 

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

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

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI). 

46% 

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

działalności gospodarczej. 
192 

3. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu 

wsparcia finansowego. 
40% 

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

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

objętych wsparciem w programie (CI). 

208 

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

osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 
31% 

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

w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 

2
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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programie (CI). 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów
 

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

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

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

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

w programie. 
192 

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

w programie (CI). 
1 181 

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

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

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

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

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

projektu. Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

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

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych). 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

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

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

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

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

4. Projekt zakłada: 

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

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

kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 42%, 

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

52%. 

Uzasadnienie: 

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz 

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

o dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku, tj. właściwie określony wskaźnik rezultatu. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po 

jego zakończeniu, zgodnie ze sposobem pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej  

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

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

W ramach RPOWP zastosowanie ma metodyka sposobu pomiaru efektywności 

zatrudnieniowej uwzględniająca zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz 

samozatrudnienie (sposób nr 2) w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  

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

2014-2020. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

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

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie realizacji projektów zgodnie ze 

standardami zapisanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

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

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

podstawie oświadczenia Projektodawcy. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

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

Kryterium dotyczy projektu realizującego wsparcie szkoleniowe. 

Uzasadnienie: 

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

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

zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez zapewnienie mechanizmów 

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

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji 

powinno być każdorazowo zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego 

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

egzaminu). Ponadto powinno być to potwierdzone odpowiednim dokumentem, 

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

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji uzyskany  
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w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba uzyskała 

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

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014 – 2020). 

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania 

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

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

nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 

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

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

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

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

przeprowadzonych działań projektowych, 

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

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

oceniająca, etc.); 

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

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

udzielonego danej osobie. 

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

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

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

kryteria i metody ich weryfikacji. 

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

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

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

Uzasadnienie: 

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

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

treści wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 
(POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Nazwa instytucji  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

Rola instytucji  

i zakres działań  

w programie 

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

korespondencyjny  
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 

Telefon 85 74 97 200 

Faks 85 74 97 209 

E-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Marcin Sidorczuk 

85 74 97 215 

marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Oś priorytetowa Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie  

Działanie 2.1 

Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób 

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 

mobilności zasobów pracy 

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

bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione 

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

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(miesiąc oraz rok) 

luty 2017 rok 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
styczeń 2017 rok  

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
grudzień 2017 rok 
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SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
3
 

Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN) 

17 277 637,00 

(5 466 070– 671 243) 

Szacowany wkład UE (PLN) 

14 685 991,00 

(3 997 275 – 570 557)
 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
4
 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów 

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

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

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI). 

46% 

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

działalności gospodarczej. 
186 

8. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu 

wsparcia finansowego. 
40% 

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

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

objętych wsparciem w programie (CI). 

186 

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

osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie (CI). 

31% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów
 

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

w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 

4
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 



32 
 

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

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

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

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

w programie. 
186 

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

w programie (CI). 
1 145 

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

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

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

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

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

- osoby w wieku 50 lat i więcej, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grup znajdujących się w szczególnie 

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

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

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

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

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

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

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

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

z niepełnosprawnościami. 

Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

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

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób z niepełnosprawnościami). 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 
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3. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby 

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

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

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

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych). 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

profilu pomocy). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

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

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

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

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

5. Projekt zakłada: 

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

poziomie co najmniej 33%, 

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

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

najmniej 30%, 

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

poziomie co najmniej 33%, 

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

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

ponadgimnazjalnego włącznie) na poziomie co najmniej 38%, 

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

39%. 

Uzasadnienie: 

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz 

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

o dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku, np. właściwie określony wskaźnik rezultatu.  

Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po 

jego zakończeniu, zgodnie ze sposobem pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej  

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

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

Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po 

zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

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

miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

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

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie realizacji projektów zgodnie ze 

standardami zapisanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

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

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

podstawie oświadczenia Projektodawcy. 

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

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

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

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

egzaminu). 

Kryterium dotyczy projektu realizującego wsparcie szkoleniowe. 

Uzasadnienie: 

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

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

zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez zapewnienie mechanizmów 

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

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji 

powinno być każdorazowo zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego 

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

egzaminu). Ponadto powinno być to potwierdzone odpowiednim dokumentem. 

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji uzyskany  

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

efekty uczenia się spełniające określone standardy.  

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania 

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

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

poprzez zrealizowanie wszystkich wymaganych etapów: 

- zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji 

EFS, który będzie poddany ocenie; 

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

w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 

- weryfikację nabycia kompetencji przeprowadzoną na podstawie kryteriów oceny po 

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

etc); 

- porównanie uzyskanych wyników oceny ze standardem wymagań. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 
 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  
(POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Nazwa instytucji  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

Rola instytucji  

i zakres działań  

w programie 

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

korespondencyjny  
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 

Telefon 85 74 97 200 

Faks 85 74 97 209 

E-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Marcin Sidorczuk 

85 74 97 215 

marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Oś priorytetowa Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie  

Działanie 2.1 

Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób 

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 

mobilności zasobów pracy 

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

bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione 

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

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(miesiąc oraz rok) 

luty 2016 rok 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
styczeń 2016 rok  

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
grudzień 2016 rok 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
5
 

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

w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN) 

13 551 483,00 

(3 718 116 – 518 594)
 

Szacowany wkład UE (PLN) 

11 518 761,00 

(3 160 399 – 440 805)
 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
6
 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów 

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

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

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI). 

46% 

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

działalności gospodarczej. 
177 

13. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu 

wsparcia finansowego. 
40% 

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

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

objętych wsparciem w programie (CI). 

177 

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

osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie (CI). 

31% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów
 

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

                                                           
6
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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14. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI). 568 

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

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

w programie. 
177 

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

w programie (CI). 
1091 

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

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

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

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

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

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grup znajdujących się w szczególnie 

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

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

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

Uzasadnienie: 

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

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

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

na rynku pracy. Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

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

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

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

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

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

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

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

Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

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

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

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

grupy docelowej (określenie udziału osób niepełnosprawnych). Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

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

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

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

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych). Projekty 

niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

pomocy). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

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

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

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

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

12. Projekt zakłada: 

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

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

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

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

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

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

poziomie co najmniej 38%, 

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

Uzasadnienie: 

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz 

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

o dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na 

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

przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego 

zakończeniu, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

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

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

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

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

w projekcie. Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  
(POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 
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PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Nazwa instytucji  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

Rola instytucji          

i zakres działań w 

programie 

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

Adres 

korespondencyjny  
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 

Telefon 85 74 97 200 

Faks 85 74 97 209 

E-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Marcin Sidorczuk 

85 44 97 215 

marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Oś priorytetowa Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie  

Działanie 2.1 

Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób 

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 

mobilności zasobów pracy 

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

bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione 

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

wyłączeniem robót publicznych. 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Przewidywany termin  czerwiec 2015 rok 
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złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(miesiąc oraz rok) 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
maj 2015 rok  

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
marzec 2016 rok 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
7
 

Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN) 

16 448 100,00 

(4 552 200 – 586 400) 

Szacowany wkład UE (PLN) 

13 980 885,00 

(3 869 300 – 498 400)
 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
8
 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów 

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

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

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI). 

46% 

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

działalności gospodarczej. 
132 

3. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu 

wsparcia finansowego. 
40% 

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

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

objętych wsparciem w programie (CI). 

132 

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

osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie (CI). 

31% 

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

w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 

8
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów
 

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

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

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

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

w programie. 
196 

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

w programie (CI). 
1206 

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

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

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

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

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

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grup znajdujących się w szczególnie 

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

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

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

Uzasadnienie: 

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

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

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

na rynku pracy. Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

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

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

niepełnosprawnych od 30 roku życia, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących 
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do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby 

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

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

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

Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

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

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób niepełnosprawnych). Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

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

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

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

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych). Projekty 

niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

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

pomocy). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

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

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

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

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

6. Projekt zakłada: 

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

wymienionych grup docelowych -  na poziomie co najmniej 43%, 

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

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

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

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

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

Uzasadnienie: 

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz 

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

dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku, np. właściwie określony wskaźnik pomiaru celu. Spełnienie przedmiotowego 
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kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie 

ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

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

uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków 

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

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

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

 

  



2.2  Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020 (PI 8iv) 

 

Załącznik do uchwały Nr 16/2019  Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2019 r. 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2019 

KARTA KONKURSU NR RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19 

Oś priorytetowa OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie  2.2  Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020 (PI 8iv) 

Cel działania 
Zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 lub nad 

osobami z niepełnosprawnościami 

Tryb wyboru: 

 
Nabór konkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu i rozpoczęcia naboru 

wniosków 
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Alokacja  
na 

konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Ogłoszenie: 
luty 2019 

 
Nabór: 

I runda: marzec 2019 
II runda: czerwiec 2019 
III runda: wrzesień 2019 

Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie 
nowych miejsc opieki (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3) 
30mln zł IP RPOWP 
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SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 

DZIAŁANIE 2.2 DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA – ŻYCIE 
 

Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 
zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

 
typ projektu 1: Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki (zgodnie z 

Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) 
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja/ uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

1. W ramach projektu tworzone będą 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w 
formie żłobków, klubów dziecięcych lub 
opiekunów dziennych. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie”.  
 
Kryterium ma na celu zapewnienie efektywnego 
wydatkowania środków oraz stworzenia trwałych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3, co umożliwi uczestnikom 
projektu szybszy i skuteczny powrót na rynek pracy.  
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

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

2. Projekt poprzedzony został analizą 
sytuacji demograficznej, z której wynika, 
iż liczba nowoutworzonych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 odpowiada 
zapotrzebowaniu na obszarze realizacji 
projektu. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie”.  
 
Kryterium ma na celu zapewnienie efektywnego 
wydatkowania środków oraz stworzenia trwałych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w regionach, w których 
występuje największe zapotrzebowanie na wsparcie w 
przedmiotowym zakresie.  

Spełnienie danego kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
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Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

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

3. Projektodawca zapewni, iż utworzone 
miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 będą funkcjonowały co najmniej 2 lata 
od daty zakończenia realizacji projektu. 

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

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do utrzymania 
trwałości udzielonego wsparcia i zapewni efektywne 
wydatkowanie środków.  

Trwałość funkcjonowania nowych miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych dzięki EFS będzie 
monitorowana po 2 latach od daty zakończenia 
realizacji projektu. 
 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 

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

4. Okres realizacji projektu jest nie dłuższy 
niż 24 miesiące. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie”.  
 
Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli 
projektodawcy precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, 
co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne 
rozliczanie finansowe realizowanych projektów. Z 
dotychczasowych doświadczeń wdrażanych programów 
wynika, iż jest to okres wystarczający do realizacji 
projektu, a także do podjęcia ewentualnych środków 
zaradczych w przypadku powstałych trudności w 
realizacji projektu. 
 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 

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

5. Projektodawca składa nie więcej niż 2 Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu Spełnienie danego kryterium jest konieczne 
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wnioski o dofinansowanie projektu w 
ramach danego konkursu lub rundy 
konkursu (w przypadku konkursu 
podzielonego na rundy). 

wartości logicznych „tak”, „nie”.  
 
Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie 
składanych przez tego samego Projektodawcę zwiększa 
skuteczność oraz efektywność udzielanego wsparcia, 
gdyż eliminuje zagrożenie udzielenia dofinansowania 
praktycznie identycznym projektom.  
 
W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 
jednego Projektodawcę zostaną odrzucone wszystkie 
złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z 
niespełnieniem kryterium dopuszczającego 
szczególnego. 
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie rejestru wniosków.  

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

Nazwa kryteriów:  KRYTERIA PREMIUJĄCE – weryfikacja na etapie oceny formalno - merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. W ramach projektu utworzone zostaną 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w 
których opieką zostaną objęte dzieci z 
terenu gminy/gmin, na których nie 
występują instytucjonalne punkty opieki 
nad dziećmi do lat 3. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 
Kryterium ma na celu zapewnienie efektywnego 
wydatkowania środków oraz stworzenia trwałych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w regionach, w których 
występuje największe zapotrzebowanie na wsparcie w 
przedmiotowym zakresie.  
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 
 

Spełnienie danego kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania. 
 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium - 20 

2. Projekt realizowany jest przez podmiot 
ekonomii społecznej lub projekt 
realizowany jest w partnerstwie przez 

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

Spełnienie danego kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania. 
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administrację publiczną i podmiot 
ekonomii społecznej. 

 
Kryterium zakłada premiowanie projektów składanych 
przez podmioty ekonomii społecznej lub w partnerstwie 
przez podmioty ekonomii społecznej z administracją 
publiczną.  
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Liczba punktów za spełnienie kryterium - 10 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

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

1 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie. 

osoby 552 

2 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. szt. 552 

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

1 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy 
po opuszczeniu programu. 

osoby 
84  

 (196 osób*42,35%) 

2 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 
programu. 

osoby 
276  

 (651 osób*42,35%) 
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KARTA KONKURSU NR RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/19 

Oś priorytetowa OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie  2.2  Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020 (PI 8iv) 

Cel działania 
Zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 lub nad 

osobami z niepełnosprawnościami 

Tryb wyboru: 

 
Nabór konkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu i rozpoczęcia naboru 

wniosków 
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Alokacja  
na 

konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Ogłoszenie: 
maj 2019 

 
Nabór: 

czerwiec 2019 

Działania z zakresu aktywizacji zawodowej rodziców (lub innych opiekunów prawnych 
i faktycznych) osób z niepełnosprawnościami oraz finansowanie opieki nad osobami 
z niepełnosprawnościami. 

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

DZIAŁANIE 2.2 DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA – ŻYCIE 
 

Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 
zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

 
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja/ uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

1. Grupę docelową projektu stanowią 
wyłącznie osoby bezrobotne lub bierne 
zawodowo pozostające poza rynkiem 
pracy ze względu na obowiązek opieki nad 
osobami z niepełnosprawnościami. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie”.  
 
Kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób 
najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla 
których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo trudne.  
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.  

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

2. Projekt zakłada minimalny poziom 
kryterium efektywności zatrudnieniowej: 
- dla osób w najtrudniejszej sytuacji, 
w tym osoby w wieku 50 lat  
i więcej, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi 
kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, 
imigranci i reemigranci – 45%; 
-  dla pozostałych osób nienależących do 

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

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań 
realizowanych w ramach projektu oraz przyczyni się do 
utworzenia miejsc pracy.  

Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie 
weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego 
zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 
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ww. grup na poziomie – 60%. Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020.  
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku, 
tj. właściwie określony wskaźnik rezultatu.  

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

3. Projekt zapewnia każdemu uczestnikowi 
projektu kompleksowe wsparcie 
obejmujące zarówno aktywizację 
zawodową, jak i finansowanie opieki nad 
osobą z niepełnosprawnością, nad którą 
sprawuje opiekę. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie”.  
 
Kompleksowość wsparcia znacznie zwiększy skuteczność 
oraz efektywność udzielonej pomocy. 
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

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

4. Udzielenie wsparcia każdemu 
uczestnikowi projektu poprzedzone jest 
identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem 
lub aktualizacją Indywidualnego Planu 
Działania lub innego dokumentu 
pełniącego analogiczną funkcję. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie”.  
 
Kryterium ma na celu udzielenie wsparcia 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb każdego 
uczestnika projektu, przez co  znacznie zwiększy się 
skuteczność oraz efektywność udzielonej pomocy. 
  
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

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

5. Każdy z uczestników w zakresie 
aktywizacji zawodowej otrzyma ofertę 
wsparcia obejmującą takie formy pomocy, 

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

Spełnienie danego kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
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które zostaną zidentyfikowane u niego 
jako niezbędne w celu poprawy sytuacji 
na rynku pracy lub uzyskania 
zatrudnienia. 

Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium 
pozwoli na zapewnienie indywidualnego podejścia do 
każdego uczestnika projektu. Indywidualizacja wsparcia 
przyczyni się do zwiększenia efektywności realizacji 
działań projektowych. 
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.  

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

6. Projekt jest realizowany zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie”.  
 
Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie 
realizacji projektów zgodnie ze standardami zapisanymi 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy oraz treści 
wniosku. 

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

7. Opieka nad osobami 
z niepełnosprawnością będzie 
realizowana w społeczności lokalnej 
(w formie zdeinstytucjonalizowanej). 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie”.  
 
Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej 
zostały zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

8. Projektodawca i/lub Partner w okresie 36 
m-cy poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie realizował na 
obszarze województwa podlaskiego 
działania w zakresie aktywizacji 
zawodowej. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie”.  
 
Wprowadzenie ww. kryterium wynika z konieczności 
zapewnienia, iż Projektodawca i/lub Partner posiadają 
wystarczające doświadczenie do zrealizowania zadań 
merytorycznych przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie. Należy uznać, iż Projektodawca i/lub 
Partner posiadają doświadczenie, jeżeli w okresie 3 lat 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizował 
zadania/ przedsięwzięcia/ projekty z zakresu aktywizacji 
zawodowej przy założeniu, że realizacja 
przedmiotowych działań miała miejsce na obszarze 
województwa podlaskiego. 
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

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

9. Okres realizacji projektu jest nie dłuższy 
niż 24 miesiące. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie”.  
 
Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli 
projektodawcy precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, 
co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne 
rozliczanie finansowe realizowanych projektów. 
Z dotychczasowych doświadczeń wdrażanych 
programów wynika, iż jest to okres wystarczający do 
realizacji projektu, a także do podjęcia ewentualnych 
środków zaradczych w przypadku powstałych trudności 

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

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

merytorycznych punktowych. 

Nazwa kryteriów:  KRYTERIA PREMIUJĄCE – weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Projekt realizowany jest przez podmiot 
ekonomii społecznej lub projekt 
realizowany jest w partnerstwie przez 
administrację publiczną i podmiot 
ekonomii społecznej. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 
Kryterium zakłada premiowanie projektów składanych 
przez podmioty ekonomii społecznej lub w partnerstwie 
przez podmioty ekonomii społecznej z administracją 
publiczną.  
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

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

2. Projekt zakłada współpracę 
z beneficjentami, którzy otrzymali 
wsparcie w PI 9iv w ramach kształcenia 
opiekunów w zakresie opieki nad osobami 
niesamodzielnymi lub 
z niepełnosprawnościami.   

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 
Kryterium ma na celu zapewnienie współpracy 
w zakresie korzystania z usług osób przeszkolonych w PI 
9iv celem zapewnienia opieki nad osobami 
z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych 
w PI 8iv. 
 
Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium - 15 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

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

1 
Liczba osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie. 

osoby 95 

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

1 
Liczba osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, które podjęły 
pracę po opuszczeniu programu. 

osoby 29  

 

 

 

2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się  RPOWP 2014-2020 

Załącznik do uchwały Nr 42/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  z dnia 30 listopada 2018 r. 
 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2019 

KARTA KONKURSU NR RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/19 

Oś priorytetowa OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie  2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się  RPOWP 2014-2020 (PI 8iv) 

Cel działania Przedłużenie wieku aktywności zawodowej 
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Tryb wyboru: 
 

Nabór konkursowy 
 

Planowany termin ogłoszenia konkursu i rozpoczęcia naboru wniosków 
Typ projektów mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Alokacja  
na 

konkurs 

Instytucja Ogłaszająca 
Konkurs 

Ogłoszenie: 
maj/czerwiec 2019 

 
Nabór: 

lipiec  2019 

Wsparcie realizacji krajowych programów 
profilaktycznych w kierunku wczesnego 
wykrywania nowotworu szyjki macicy, 
piersi i jelita grubego 

2,5 mln zł IP RPOWP 

 
SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP 2014-2020 

 
DZIAŁANIE 2.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ, 

Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 
typ projektu:  
1. Wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego. 

II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: 1. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Projekt dotyczy działań wspierających realizację programu 
profilaktyki raka jelita grubego. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 
 

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

2. Działania w ramach projektu obejmują obszar całego 
województwa podlaskiego.  

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 
Objęcie działaniami projektowymi obszaru 
całego województwa podlaskiego, rozumiane 
jest  jako objęcie  wsparciem obszaru 
wszystkich  gmin wskazanych jako „biała plama”  
w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. 
Powyższe zapewni efektywność oraz wysoką 
jakość podejmowanych działań i przyczyni się 
do zwiększenia odsetka osób objętych 
programem profilaktycznym na terenie całego 
województwa. 
 Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

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

3. Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące. Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 
Ograniczony czas realizacji jednego projektu 
wpłynie na możliwość realizacji większej liczby 
projektów w ramach dostępnej alokacji przez 
danego realizatora. Pozwoli na osiągnięcie 
założonych wartości wskaźników oraz 
cykliczność ogłaszania konkursów.  
Proponowany okres realizacji projektu jest 
wystarczający aby objąć wszystkich uczestników 
zakładanymi formami wsparcia i podjąć 
odpowiednie działania zaradcze 
w przypadku trudności w realizacji projektu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

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

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

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 
Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej 
jakości świadczonych usług w projekcie. 
Wnioskodawca gwarantuje, że świadczenia 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
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opieki zdrowotnej będą realizowane przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą w 
obszarze realizacji projektu lub sam prowadzi 
taką działalność.  Spełnienie danego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

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

5. Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w 
rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem 
właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 
Włączenie do działań projektowych podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą 
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w 
rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na 
podstawie zawartej umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem 
właściwego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia pozwoli dotrzeć 
bezpośrednio do grupy docelowej i wpłynie na 
zwiększenie efektywności podejmowanych 
działań. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

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

6. Zakres wsparcia w projekcie jest zgodny z warunkami określonymi 
przez IP w regulaminie konkursu. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium ma celu zapewnienie 
wysokiego standardu oraz jednolitych 
warunków realizacji przedsięwzięć w obszarze 
zdrowia w ramach interwencji EFS oraz 
zapewnienie realizacji projektu zgodnie z 
założeniami programu oraz wytycznymi 
horyzontalnymi. Kryterium zostanie uznane za 
spełnione w sytuacji gdy w treści wniosku o 
dofinansowanie znajdą się 
informacje/deklaracje potwierdzające 
spełnienie wszystkich warunków określonych w 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-
2020 
oraz właściwych regulacji IP/prawnych 
odnośnie danego typu projektu/formy wsparcia 
zaplanowanej w projekcie.  Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

7. W projekcie uwzględniono wszystkie wskaźniki adekwatne dla 
danej formy wsparcia/grupy docelowej zaplanowanej w projekcie 
na podstawie SZOOP RPOWP 2014-2020. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”, „nie”. 
Wprowadzenie kryterium ma na celu 
zapewnienie właściwego monitorowania 
RPOWP 2014-2020. We wniosku o 
dofinansowanie w części VI. Wskaźniki należy 
wybrać w GWA2014EFS z listy rozwijanej 
wszystkie wskaźniki, które dotyczą 
bezpośrednio form wsparcia oraz grup 
docelowych zaplanowanych w projekcie. Dla 
wskaźników adekwatnych (realizowanych w 
ramach projektu) należy określić wartości 
docelowe większe od zera. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 
 

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

8. Projekt zapewni dostępność świadczeń dla osób pracujących 
poprzez dogodne terminy realizacji świadczeń. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 
Wnioskodawca zakłada realizację wsparcia 
(realizację procedur medycznych) w godzinach 
popołudniowych i wieczornych w dni 
powszednie oraz w sobotę. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 
 

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

9 Projekt przewiduje wykonywanie badań kolonoskopowych  
wyłącznie w systemie oportunistycznym. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak”, „nie”. 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane  na podstawie treści wniosku.    
 

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

10 Projekt zakłada, że  działania w projekcie realizowane są 
wyłącznie na rzecz osób pracujących, uczących się lub 
posiadających miejsce zamieszkania na obszarze gminy/gmin 
wskazanych jako „biała plama”  w zakresie profilaktyki raka jelita 
grubego. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak”, „nie”. 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane  na podstawie treści wniosku. 
 
 

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

11 Projekt zakłada, że realizatorzy działań w projekcie zobowiązani 
są do bieżącego wprowadzania danych do systemu 
informatycznego SI-PBP-EFS. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych „tak”, „nie”. 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane  na podstawie treści wniosku. 
 

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

Nazwa kryteriów: 2. KRYTERIA PREMIUJĄCE – weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka 
jelita grubego będą wykonywane w lokalizacji znajdującej się na 
terytorium powiatu, który stanowi tzw. „białą plamę” przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą, które obecnie nie 
realizują świadczeń zdrowotnych w zakresie kolonoskopii 
finansowanych ze środków publicznych, w tym środków 
europejskich na tym terytorium. 

Ocena spełnienia kryteriów premiujących 
polega na przypisaniu odpowiednich wartości 
punktowych. Projekty, które otrzymały 
minimum punktowe od obydwu oceniających 
podczas oceny spełniania ogólnych kryteriów 
merytorycznych oraz spełniają kryteria 
premiujące otrzymają premię punktową. 

Wprowadzenie przedmiotowego kryterium ma 
na celu koncentrację wsparcia na obszary o 
szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na 
badania  kolonoskopowe. Dzięki 
przedmiotowemu kryterium poziom 
zgłaszalności na badania  kolonoskopowe na 
obszarach tzw. "białych plam" ulegnie 
podwyższeniu, co korzystnie wpłynie na 
obniżenie wskaźnika umieralności z powodu 
raka jelita grubego. 

Wykaz Powiatów/Gmin zostanie opublikowany 
w Regulaminie konkursu. Kryterium  zostanie 
uznane za spełnione, jeżeli we wniosku o 
dofinansowanie zostanie określony minimalny 
procentowy udział osób z ww. terenów w 
grupie docelowej projektu, w przypadku 
projektów dot. profilaktyki raka jelita grubego 
na poziomie min 50%.                                                                                                                    

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane  na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania. 

Liczba punktów za spełnienie kryterium:  20 

2. Projekt przewiduje partnerstwo pomiędzy podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą oraz co najmniej jednym 
partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym 
podmioty świadczące usługi w zakresie POZ i gwarantującym 
udział takich podmiotów w projekcie. 

Ocena spełnienia kryteriów premiujących 
polega na przypisaniu odpowiednich wartości 
punktowych. Projekty, które otrzymały 
minimum punktowe od obydwu oceniających 
podczas oceny spełniania ogólnych kryteriów 
merytorycznych oraz spełniają kryteria 
premiujące otrzymują premię punktową.  

Spełnienie danego kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 10 
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Realizacja projektu w partnerstwie pomiędzy 
podmiotem wykonującym działalność leczniczą 
oraz co najmniej jednym partnerem społecznym 
reprezentującym interesy i zrzeszającym 
podmioty świadczące usługi w zakresie POZ i 
gwarantującym udział takich podmiotów w 
projekcie zapewni upowszechnienie projektu 
oraz przyczyni się do wzrostu świadomości 
odbiorców projektu o konieczności 
przeprowadzania badań kolonoskopowych. 
Przez partnerów społecznych należy rozumieć 
reprezentatywne organizacje pracodawców i 
pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 
lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 
innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 
poz. 1240) oraz branżowe i regionalne 
organizacje pracodawców i pracowników w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 
organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 
235, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 
r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, 
z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 
związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
167).  

Kryterium dotyczy projektów, w ramach których 
realizowane są działania wspierające realizację 
Programu profilaktyki raka jelita grubego. 

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

3. Projekt jest komplementarny z innymi projektami finansowanymi 
ze środków UE (również realizowanymi we wcześniejszych 
okresach programowania), ze środków krajowych lub innych 
źródeł. 

Ocena spełnienia kryteriów premiujących 
polega na przypisaniu odpowiednich wartości 
punktowych. Projekty, które otrzymały 
minimum punktowe od obydwu oceniających 
podczas oceny spełniania ogólnych kryteriów 
merytorycznych oraz spełniają kryteria 
premiujące otrzymują premię punktową.   

Spełnienie danego kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 5 
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Premiowane będą projekty, które wykazują 
komplementarność co najmniej z jednym innym 
projektem. 

 

Kryterium ma na celu zwiększenie efektywności 
wykorzystywanych środków. Definicja 
komplementarności zgodna z przyjętą w dniu 
22 marca 2012 r. przez Komitet Koordynacyjny 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na 
lata 2007 - 2013 w ramach Uchwały nr 64 w 
sprawie definicji „komplementarności", zgodnie 
z którą: Komplementarność polityk, strategii, 
programów, działań, projektów to ich 
dopełnianie się prowadzące do realizacji 
określonego celu. 
Do uznania działań lub projektów 
za komplementarne nie jest wystarczające 
spełnienie przesłanki takiego samego 
lub wspólnego celu, gdyż ten warunek może być 
wypełniony w odniesieniu do projektów 
konkurujących ze sobą. Warunkiem koniecznym 
do określenia działań/projektów jako 
komplementarne jest ich uzupełniający się 
charakter, wykluczający powielanie się działań. 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 

4.  Udział osób zamieszkałych w miejscowościach poniżej 20 000 
mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich, 
stanowi co najmniej 50% grupy docelowej projektu. 

Ocena spełnienia kryteriów premiujących 
polega na przypisaniu odpowiednich wartości 
punktowych. Projekty, które otrzymały 
minimum punktowe od obydwu oceniających 
podczas oceny spełniania ogólnych kryteriów 
merytorycznych oraz spełniają kryteria 
premiujące otrzymują premię punktową.  
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium 
ma na celu premiowanie i ukierunkowanie 
wsparcia do osób zamieszkałych w 

Spełnienie danego kryterium nie jest 
konieczne do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 10 
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miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i 
na obszarach wiejskich. Dzięki 
przedmiotowemu kryterium 
poziom zgłaszalności na badania 
kolonoskopowe wśród osób zamieszkałych na 
ww. obszarach ulegnie podwyższeniu, co 
korzystnie wpłynie na obniżenie wskaźnika 
umieralności z powodu raka jelita grubego w 
regionie. 
 Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

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

1 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS. osoby 1 010 

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

1 Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne  osoby 30 % 

 

 

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje 

3.1 Kształcenie i edukacja (PI 10i) 

3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

 

Załącznik do uchwały 23/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  z dnia 29 sierpnia 2019 
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ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2019 

 

  KARTA KONKURSU NR RPPD.03.01.01-IP.00-20-001/19 

 

 

 

 

Oś priorytetowa OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje 

Działanie/Poddziałanie  

3.1  Kształcenie i edukacja (PI 10i)  

3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

 

Cel działania Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym 

Tryb wyboru: 

 
Nabór konkursowy  
 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu i rozpoczęcia naboru 

wniosków 
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Alokacja  
na 

konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Ogłoszenie: 
wrzesień 2019 

 
Nabór: 

październik 2019 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na 
obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w 
wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. 

2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym 
poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. 

3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Katalog 
dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie: 

- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

18 mln  IP RPOWP 
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Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 
rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym; 
- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego; 
- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna. 
 

Typ projektu nr 3 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w 
typie 1 lub 2. 

4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego. 

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w 
typie 1 lub 2. 

5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania 
przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli 
z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Typ projektu nr 5 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w 
typie 1 lub 2. 

6. Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych 
(porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji 
naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, 
innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: 
realizacja projektów edukacyjnych w OWP9, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek 
zainteresowań, warsztatów, laboratoriów. 

 
1 Ośrodek Wychowania Przedszkolnego (OWP) - podmiot wskazany w art. 13 ustawy z dnia 14 
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grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

 

7. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania 
metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w 
wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 
(porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji 
naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności 
uniwersalnych (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, 
przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).  

 

Typ projektu nr 7 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w 
typie 6. 

 

 

 

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

DZIAŁANIE 3.1 KSZTAŁCENIE I EDUKACJA 
PODDZIAŁANIE 3.1.1 ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

 
Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 
dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia. 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. 
Nazwa kryterium 

 
Definicja /uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

1. W przypadku gdy wsparcie kierowane jest Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
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do istniejących ośrodków wychowania 
przedszkolnego w treści wniosku  
o dofinansowanie wskazano je z nazwy. 

mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli z treści 
wniosku będzie jednoznacznie wynikać jaki 
ośrodek/ki wychowania przedszkolnego bierze/biorą 
udział  
w projekcie. Warunkiem koniecznym jest więc 
podawanie we wniosku o dofinansowanie 
dokładnych nazw ośrodków wychowania 
przedszkolnego, których dotyczy projekt.   

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Sugerowane punkty we wniosku do umieszczenia 
informacji o spełnieniu kryterium – IV.1 „KRÓTKI 
OPIS PROJEKTU” lub IV.5 „GRUPY DOCELOWE”. 

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

 
 

2. Maksymalny okres realizacji projektu 
wynosi 24 miesiące. 

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

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli okres 
realizacji projektu nie przekroczy 24 miesięcy. Okres 
24 miesięcy liczony jest jako pełne miesiące 
kalendarzowe. Okres realizacji projektu powinien 
zostać zaplanowany np. na okres od dnia 1 stycznia 
2020r. do dnia 31 grudnia 2021 lub krócej. 
Jednocześnie projekt, którego realizacja zostałaby 
zaplanowana na okres np. od 1 stycznia 2020r. do 1 
stycznia 2022r. trwa 24 miesiące i 1 dzień i nie 
spełnia kryterium.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku.  

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą podlegały 
ocenie w ramach kryteriów merytorycznych 
punktowych. 
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3 Projekt obejmuje wyłącznie ośrodki 
wychowania przedszkolnego, które nie 
zostały objęte dofinasowaniem  w ramach 
konkursów na projekty zintegrowane 
dotyczące działań 3.1.3 i 8.2.2, 
dedykowanych obszarowi BOF lub nie 
zostały złożone w równolegle trwających 
konkursach w ramach  działań 3.1.3 i 
8.2.2, dedykowanych obszarowi BOF. 

 

 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
 
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1, 3, 5. 
 
Wobec realizacji w regionie Strategii ZIT BOF istnieje 
potrzeba wyznaczenia demarkacji pomiędzy 
konkursami.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli żaden  
z ośrodków wychowania przedszkolnego objętych 
wsparciem w ramach projektu złożonego na 
przedmiotowy konkurs nie zostanie objęty 
projektem złożonym w ramach trwającego konkursu 
na projekty zintegrowane w ramach działań 3.1.3 i 
8.2.2 dedykowanego obszarowi BOF lub nie jest 
objęty projektem przyjętym do dofinansowania w 
ramach rozstrzygniętego konkursu na projekty 
zintegrowane w ramach działań 3.1.3 i 8.2.2, 
dedykowanego obszarowi BOF. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku oraz danych IOK.  

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

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

 

4. W przypadku realizacji typu projektu nr 1 
nowe miejsca wychowania 
przedszkolnego tworzone są wyłącznie na 
obszarze gmin wskazanych w załączniku 
do regulaminu konkursu.  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 
gdy miejsca wychowania przedszkolnego będą 
tworzone wyłącznie na obszarze gmin wskazanych w 
załączniku do regulaminu konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą podlegały 



70 
 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. 

ocenie w ramach kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

 

5. W przypadku projektów dotyczących 

tworzenia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego, Wnioskodawca 

przedstawił diagnozę potrzeb i deficytów 

dotyczącą obszaru, na którym 

realizowane będzie wsparcie, z 

uwzględnieniem analizy pod kątem 

trendów demograficznych. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
 
Kryterium służy weryfikacji, czy zapotrzebowanie na 

usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym 

działaniami projektowymi nie może być zaspokojone 

przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania 

przedszkolnego. Liczba utworzonych w ramach 

udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego musi odpowiadać faktycznemu i 

prognozowanemu w perspektywie 3-letniej 

zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na 

terenie gminy/gmin, na których są one tworzone. 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020  oraz zapisami RPOWP na 

lata 2014-2020. 

Analiza powinna uwzględniać przynajmniej takie 

wskaźniki, jak: 

-  liczbę dostępnych miejsc dla dzieci w wieku 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą podlegały 
ocenie w ramach kryteriów merytorycznych 
punktowych. 
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przedszkolnym w placówkach przedszkolnych na 

terenie gminy/gmin w roku szkolnym 

poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji projektu; 

    liczba urodzeń dzieci na danym obszarze w 

ostatnich 2 latach oraz trendy w tym zakresie; 

    szacowaną brakującą liczbę miejsc w 

przedszkolach na moment rozpoczęcia realizacji 

projektu; 

    szacowany trend w zakresie popytu na miejsca w 

ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie 

danej gminy/gmin (wzrostowy, stały, malejący) w 

perspektywie 3-letniej; 

    procentowe upowszechnienie wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku przedszkolnym w  

gminie/gminach wg stanu na ostatni zakończony rok 

szkolny. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja  Opis znaczenia kryterium  

1. Projekt zakłada wsparcie przynajmniej 
jednego ośrodka wychowania 
przedszkolnego, który nie był odbiorcą 
interwencji współfinasowanej ze środków 
EFS dostępnych w ramach programów 
operacyjnych w ciągu 36 miesięcy 
poprzedzających moment złożenia 
wniosku o dofinansowanie w ramach RPO 

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

na podstawie treści wniosku. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli z treści 
wniosku będzie jednoznacznie wynikało, że 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium  
– 5. 
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2014-2020. przynajmniej jeden ośrodek wychowania 
przedszkolnego planowany do objęcia wsparciem nie 
korzystał ze środków EFS dostępnych w ramach 
programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy 
poprzedzających moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020.  

2. Projekt zakłada działania służące 
poprawie kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli w zakresie pedagogiki 
specjalnej. 

Kryterium dotyczy typu projektu nr 5, który może 
być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań 
wskazanych w typie 1 lub 2. 
 
Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie  

na podstawie treści wniosku. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 
objęcia w projekcie przynajmniej jednego 
nauczyciela działaniami służącymi poprawie jego 
kompetencji lub kwalifikacji w zakresie przynajmniej 
jednego działu pedagogiki specjalnej. Data 
ukończenia formy wsparcia  
i weryfikacji nabycia kompetencji lub kwalifikacji nie 
może być późniejsza niż data zakończenia realizacji 
projektu. 
 

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

3. Projekt zakłada utworzenie nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego dla 
dzieci z niepełnosprawnościami, przy 
jednoczesnym dostosowaniu wsparcia do 
specyficznych potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami, dla których 
tworzone są miejsca. 

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

na podstawie treści wniosku. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 

gdy Wnioskodawca wskaże liczbę dzieci  

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium  
– 20. 
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z niepełnosprawnościami, dla których tworzy miejsca 

oraz określi rodzaj ich niepełnosprawności, a także 

zapewni ich uczestnictwo w ramach projektu w 

dodatkowej ofercie edukacyjnej. 

Jako dziecko z niepełnosprawnością należy rozumieć 
dziecko w wieku przedszkolnym posiadające 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na dany rodzaj 
niepełnosprawności oraz dzieci posiadające 
orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych wydawane ze względu na 
niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół 
orzekający działający w publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 

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

1 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

 osoby 

1215 

2 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie osoby 407 
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3 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby 314 

4 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 
osoby 3818 

 

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

1 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu 

osoby 
245 (78%x314) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych 
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Załącznik do uchwały Nr 43/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2019 

 

 

  KARTA KONKURSU NR RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 

 

 

 

 

Oś priorytetowa OŚ III:  KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 

Działanie  

3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na 

rozwój kompetencji kluczowych 

Cel działania 

1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

2. Uzupełnienie kompetencji kadry pedagogicznej na rzecz poprawy jakości kształcenia ogólnego 

 

Tryb wyboru: 
Nabór konkursowy 

 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 

wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Alokacja  

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Ogłoszenie: 
kwiecień 2019 

 
Nabór: 

maj 2019 

1. Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-
przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla 
cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich  rodzin), ICT, umiejętność rozumienia 
(ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, 
rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście 
środowiska pracy), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty, nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

20 mln  IZ RPOWP 
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szkoły lub placówki systemu oświaty, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pomoc stypendialna, realizacja zajęć rozwijających 
uzdolnienia.  

2. Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych) oraz kompetencji i 
kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, 
umiejętności  posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób 
powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), 
kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, 
umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).  

3. Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące: 

a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-
przyrodniczych,, w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z 
konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich 
użytkowania; 

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym 
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia 
procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;  

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów lub słuchaczy. 
4. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 

rozwijania kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:  

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz 
narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach 
systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz 
adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu 
zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania; 

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie 
korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania 
narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego; 

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z 
uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń 

5. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą 
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kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia 
młodszego obejmujące w szczególności: 
a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny 

sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, 
kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane 
do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, 
sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania10; 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania 
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego 
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy; 

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów 
młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty. 

W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi szkół gimnazjalnych 
w przypadku nowych projektów finansowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i 
skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną zlikwidowane w związku z reformą, wsparcie 
będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół. 

 

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

PODDZIAŁANIE 3.1.2  Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych 

Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja /uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

                                                           
10 Koncepcja uniwersalnego projektowania: projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 

specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 
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1. W sytuacji gdy wnioskodawcą projektu jest 
podmiot nie będący organem prowadzącym 
szkoły, projekt jest realizowany w 
partnerstwie (zgodnie z art. 33 ustawy 
wdrożeniowej) z organami/organem 
prowadzącymi szkoły.  

Dotyczy typów projektów 1, 3, 4 i 5. 

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

Kryterium w przypadku kiedy wnioskodawcą nie jest 
organ prowadzący szkołę/szkoły wskazane we wniosku o 
dofinansowanie zostanie uznane za spełnione jeżeli z 
treści wniosku będzie wynikało, że projekt jest 
realizowany w partnerstwie  
z organem/organami prowadzącymi szkoły.     

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku w tym  pkt. II.2. 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

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

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

 

2. Wsparcie kierowane jest do 
uczniów/nauczycieli konkretnych 
szkół/placówek wskazanych z nazwy we 
wniosku o dofinansowanie. 

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

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

Z treści wniosku powinno jednoznacznie wynikać 
uczniowie/nauczyciele jakiej szkoły/szkół biorą udział w 
projekcie. Warunkiem koniecznym jest więc podawanie 
we wniosku o dofinansowanie nazw szkół, których projekt 
dotyczy. 

W przypadku objęcia wsparciem Zespołu Szkół należy 
wskazać nazwy poszczególnych szkół, które wchodzą w 
skład zespołu.  

Realizacja wsparcia powinna być dokonywana w oparciu o 
indywidualnie zdiagnozowane potrzeby danej szkoły lub 
placówki systemu oświaty. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

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

 

3 Wnioskodawca/Partner może złożyć nie 

więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie 

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów.  
Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
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projektu w ramach konkursu.   
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych "tak" lub "nie".   
 

Kryterium dotyczy wszystkich podmiotów uprawnionych 
do ubiegania się o dofinansowanie z wyłączeniem 
organów prowadzących publiczne i niepubliczne 
szkoły/placówki prowadzące kształcenie ogólne 
składających projekty obejmujące wsparciem wyłącznie 
swoje szkoły. 

Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu 
w charakterze wnioskodawcy, jak również partnera. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru 
wniosków  spełniających wymogi formalne, zgodnie z datą 
złożenia wersji elektronicznej wniosku. Za spełniające 
kryterium zostaną uznane 2 wnioski spełniające wymogi 
formalne, które wpłynęły elektronicznie w pierwszej 
kolejności. 

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

 

4. Zasoby edukacyjne będące utworami w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych będą 

udostępnione na wolnej licencji zapewniającej 

licencjobiorcy co najmniej prawo do 

dowolnego wykorzystywania utworów do 

celów komercyjnych i niekomercyjnych, 

tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów 

w całości lub we fragmentach oraz 

wprowadzania zmian i rozpowszechniania 

utworów zależnych. 

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu  

W celu spełnienia kryterium projektodawca powinien we 
wniosku o dofinansowanie zadeklarować jakie materiały 
zostaną wytworzone, a następnie udostępnione oraz na 
jakich portalach internetowych. Projektodawca powinien 
także wskazać jakie wolne licencje będą zastosowane oraz 
że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach 
internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów 
trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą 
udostępniane. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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5. W projekcie przewidziana jest pomoc 
stypendialna dla uczniów. 

Dotyczy typów projektów nr 1, 3, 4 i 5. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych "tak", "nie" albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu .   

W celu spełnienia kryterium projektodawca powinien we 
wniosku o dofinansowanie zadeklarować działanie 
polegające na udzieleniu pomocy stypendialnej uczniom 
każdej ze szkół objętych projektem. Wsparcie 
stypendialne musi spełniać warunki opisane w 
Regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

 

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

 

6. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 
24 miesiące.  

 
Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli okres 
realizacji projektu nie przekroczy 24 miesięcy. Okres 24 
miesięcy liczony jest jako pełne miesiące kalendarzowe. 
Okres realizacji projektu powinien zostać zaplanowany np. 
na okres od dnia 1 sierpnia 2019r. do dnia 31 lipca 2021 r 
lub krócej. Jednocześnie projekt, którego realizacja 
zostałaby zaplanowana na okres np. od 1 sierpnia 2019r. 
do 1 sierpnia 2021r. trwa 24 miesiące i 1 dzień i nie 
spełnia kryterium.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

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

 

7. Projekt obejmuje wyłącznie szkoły lub 
placówki o największych potrzebach 

 

Dotyczy typów projektów nr 1, 3, 4 i 5. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych "tak", "nie" albo stwierdzeniu, że 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
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kryterium „nie dotyczy” danego projektu .   

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione gdy wsparcie 
zostanie skierowane wyłącznie do szkół lub placówek 
systemu oświaty, w których minimum 25% uczniów 
posiada specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
wymienione w rozporządzeniu MEN o pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz projekt zakłada 
realizację 5 typu projektu określonego w SZOOP RPOWP 
na lata 2014-2020. 

W  treści wniosku o dofinansowanie powinna zostać 
wskazana dokładna liczba wszystkich uczniów 
uczęszczających do danej szkoły na dzień składania 
wniosku oraz liczba uczniów posiadających specjalne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne wraz ze wskazaniem 
konkretnych potrzeb.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. 

szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja  Opis znaczenia kryterium  

1. a) Projekt w zakresie typu 3 lub 4 zakłada 

stworzenie  nowych lub doposażenie 

istniejących pracowni międzyszkolnych, 

zlokalizowanych w szkole lub placówce 

systemu oświaty, podlegającej pod 

konkretny organ prowadzący i 

dostępnych dla szkół lub placówek 

systemu oświaty funkcjonujących w 

ramach tego organu  

i/lub 

b) Projekt w zakresie typu 4 lit. b lub c 

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

podstawie treści wniosku. 

a) Warunek kryterium zostanie uznany za spełniony gdy 

w projekcie zaplanowane zostanie stworzenie lub 

doposażenie pracowni międzyszkolnej zapewniającej 

warunki do nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu/podnoszenia kompetencji cyfrowych 

oraz udostępnienie jej (w ramach projektu lub poza 

projektem) dla co najmniej jednej szkoły lub placówki 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  3 w 
przypadku spełnienia jednego jak i obu warunków 
kryterium. 
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zakłada współpracę szkół lub placówek 

systemu oświaty, które posiadają 

wyposażenie niezbędne do  realizacji 

działań na rzecz podnoszenia 

kompetencji cyfrowych uczniów, 

słuchaczy lub nauczycieli ze szkołami lub 

placówkami systemu oświaty, które nie 

posiadają takiego wyposażenia. 

 

oświatowej funkcjonującej w ramach tego samego 

organu prowadzącego.  Projektodawca zobowiązany 

jest do zamieszczenia we wniosku konkretnej 

informacji na temat utworzenia lub doposażenia 

międzyszkolnej pracowni zapewniającej warunki do 

nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu/podnoszenia kompetencji cyfrowych 

oraz sposobów i warunków udostępniania tej 

pracowni innym podmiotom. 

b) Warunek kryterium zostanie uznany za spełniony jeśli 
w projekcie będzie zaplanowana współpraca szkół lub 
placówek systemu oświaty, które posiadają 
wyposażenie niezbędne do realizacji działań na rzecz 
podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów, 
słuchaczy lub nauczycieli ze szkołami/placówkami, 
które nie posiadają takiego wyposażenia. Kryterium w 
szczególności może mieć zastosowanie w przypadku 
szkół lub placówek systemu oświaty tworzących 
zespół. Współpraca powinna odbywać się w ramach 
jednego projektu, lecz nie wszystkie szkoły muszą 
zostać objęte projektem i być odbiorcami wsparcia. 
We wniosku o dofinansowanie należy opisać zakres 
współpracy. 

 
  Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

2. Projekt obejmuje przynajmniej jedną szkołę 
lub placówkę systemu oświaty, która została 
objęta wsparciem w ramach Działania 1.1 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa bądź 
ma dostęp do internetu o przepustowości 
umożliwiającej funkcjonowanie OSE 
(Ogólnopolska Sieć Edukacyjna). 

Dotyczy typu projektu nr 4. 
Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 

podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5. 
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Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy 

wsparcie w zakresie typu 4 zostanie skierowane do  

przynajmniej jednej szkoły lub placówki systemu oświaty, 

objętej wsparciem w ramach Działania 1.1 Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa bądź mającej dostęp do 

internetu o przepustowości umożliwiającej 

funkcjonowanie OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna). 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

3. Projekt w zakresie typu 5 zakłada działania 

służące poprawie kompetencji nauczycieli w 

zakresie pedagogiki specjalnej i włączenia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach 

lub placówkach systemu oświaty oraz służące 

poprawie kompetencji wychowawczych. 

Dotyczy typu projektu nr 5 
Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 

podstawie treści wniosku. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 

objęcia w projekcie przynajmniej jednego nauczyciela 

działaniami służącymi poprawie jego kompetencji w 

zakresie pedagogiki specjalnej i włączenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

ogólnodostępnych szkołach lub placówkach systemu 

oświaty oraz służącymi poprawie jego kompetencji 

wychowawczych.  Jednocześnie liczba nauczycieli objętych 

wsparciem powinna być poparta diagnozą i potrzebami 

placówki. Data ukończenia formy wsparcia i weryfikacji 

nabycia kompetencji nie może być późniejsza niż data 

zakończenia realizacji projektu. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 

Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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4. Projekt jest skierowany wyłącznie 
do szkół lub placówek  
 funkcjonujących na  
terenie miast średnich, w tym  
miast tracących funkcje społeczno- 
gospodarcze lub na obszarach wiejskich. 
 

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

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

miasto średnie -  miasto powyżej 20 tys. mieszkańców z 
wyłączeniem miast wojewódzkich  
lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców 
będące stolicą powiatu. Lista miast średnich wskazana jest 
w załączniku nr 1 do ,,Delimitacji miast  średnich 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze”  opracowanej  
na  potrzeby  Strategii  na  rzecz  Odpowiedzialnego 
Rozwoju;  
 
miasto  średnie  tracące  funkcje  społeczno-gospodarcze 
-  miasto  zidentyfikowane  jako  
jedno z miast średnich w największym stopniu tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze. Lista miast  średnich 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w  
załączniku nr 2 do „Delimitacji miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze”. 
 

Obszary wiejskie należy rozumieć jako obszary słabo 
zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 
kategoria 3). Obszary słabo zaludnione, to na których 
więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.  

Kategoria  3  DEGURBY  powinna  być  określana  na  
podstawie:  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-
administrative-units   

tabela dla roku odniesienia 2012 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  10 
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realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

5. Projekt przewiduje:  

- wykorzystane e-podręczników bądź e-

zasobów/e-materiałów dydaktycznych 

stworzonych dzięki środkom EFS w latach 

2007-2013 i 2014-2020 w ramach kształcenia i 

rozwijania u uczniów/ słuchaczy kompetencji 

kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy  

lub 

- szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania w 

nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-

materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki 

środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.  

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektu 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 

spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie  

na podstawie treści wniosku. 

Ocenie podlega, czy w przypadku projektów zakładających 
kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
wnioskodawca zakłada w ramach projektu wykorzystanie 
rozwiązań wypracowanych z  udziałem środków EFS. 
 
Przez takie rozwiązania rozumiane będzie: 
• wykorzystanie przez szkoły i placówki systemu oświaty 
e-podręczników bądź e- zasobów  bądź e-materiałów 
dydaktycznych stworzonych dzięki 
środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020; 
• przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z 

wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-

zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki 

środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5 

 

 

 

 

 

 

6. W projekcie przewidziana jest pomoc 

stypendialna dla uczniów uzdolnionych 

przyznawana na podstawie regulaminu 

programu stypendialnego, w którym 

Dotyczy typów projektów nr 1, 3, 4 i 5. 

W celu spełnienia kryterium projektodawca powinien we 

wniosku o dofinansowanie zadeklarować działanie 

polegające na udzieleniu pomocy stypendialnej za 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  12. 
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przewidziano dodatkowe kryterium 

premiujące za osiągnięcia w olimpiadach, 

konkursach lub turniejach, tj. za osiągniecia 

wykraczające poza oceny klasyfikacyjne z 

przedmiotów szkolnych. 

 

 

osiągnięcia wykraczające poza oceny klasyfikacyjne z 

przedmiotów szkolnych uczniom każdej ze szkół objętych 

projektem.  

Wsparcie stypendialne musi spełniać warunki opisane w 

Regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Celem kryterium 

jest wsparcie uczniów uzdolnionych w szerokim 

rozumieniu kompetencji kluczowych (umiejętności 

podstawowych  i umiejętności przekrojowych), nie 

ograniczających się  jedynie do kształtowanych w ramach 

poszczególnych przedmiotów szkolnych.  Należy 

podkreślić, iż celem stosowania kryterium premiującego 

jest zachęta do identyfikowania u różnych uczniów  

specyficznych zdolności i talentów kluczowych dla 

przyszłego życia społecznego i zawodowego ucznia. 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 

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

1 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. 17 

2 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby 193 

3 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie osoby 119 

4 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie 

osoby 3832 
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5 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie szt. 38 

 

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

1 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. 38 

2 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu 

osoby 2567 

3 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych 

szt. 17 

4. 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu 

osoby 
150 

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 

3.3.1   KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI PODLASKIEJ GOSPODARKI 

 

Załącznik do uchwały Nr  45/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny  Program Operacyjny Województwa  Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2019 

 

 

  KARTA KONKURSU NR RPPD.03.03.01-IZ.00-20-...../19 

 

 

 

 

Oś priorytetowa OŚ III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 

Działanie  3.3.1   KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI PODLASKIEJ GOSPODARKI 

Cel działania Podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy 
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Tryb wyboru: 
Nabór konkursowy - podział na rundy. 

 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 

wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja  

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Ogłoszenie: 
marzec 2019 

 
Nabór: 

kwiecień 2019 
czerwiec 2019 

październik 2019 

2. Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej 
szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach 
pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności

11
: 

a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy  (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności 
posługiwania się językami obcymi, TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność 
pracy zespołowej w kontekście środowiska pracyj); 

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności 
poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów  
w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy 
potwierdzania kwalifikacji  
w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji

12;
  

c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju 
i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami; 

d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne; 
e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców; 
f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów 

zawodowych; 
g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie stosowania metod oraz form 

organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji; 

h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej 

40 mln  IZ RPOWP 

                                                           
11

 Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c) 

12
 Nie dotyczy kwalifikacji nabywanych w ramach realizowanej podstawy programowej. 
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branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami 
otoczenia społeczno-gospodarczego

13;
 

i) realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy. 
j) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków 

zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie 
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne; 

                                                               
3. Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie 
oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:  

a) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub 
przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 

b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe, 

c) tworzenie klas patronackich w szkołach,  
d) tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,  
e) modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,  
f) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 

i kwalifikacji zawodowych, 
g) organizacja kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi, 
h) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub 

obozach naukowych; 
4. Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców. 
5. Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami. 

 

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

PODDZIAŁANIE 3.3.1  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI PODLASKIEJ GOSPODARKI 
Priorytet inwestycyjny 10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowan ia umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

                                                           
13

 Jako otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe i inne instytucje sektora B+R. 
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Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. 
Nazwa kryterium 

 
Definicja /uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

1. W sytuacji gdy wnioskodawcą projektu jest 
podmiot nie będący organem prowadzącym 
szkoły, projekt jest realizowany  
w partnerstwie (zgodnie z art. 33 ustawy 
wdrożeniowej) z organami/organem 
prowadzącymi szkoły.  

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe, współpraca szkół i placówek z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, staże/praktyki u pracodawców  

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

Kryterium w przypadku kiedy wnioskodawcą nie jest 
organ prowadzący szkołę/szkoły wskazane we wniosku o 
dofinansowanie zostanie uznane za spełnione jeżeli z 
treści wniosku będzie wynikało, że projekt jest 
realizowany w partnerstwie  
z organem/organami prowadzącymi szkoły.     

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku w tym pkt. II.2. 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

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

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

 

2. W projekcie podane są dokładne nazwy szkół 
oraz kierunków, których 
uczniowie/nauczyciele otrzymają wsparcie w 
ramach projektu, lub w projekcie podana jest 
nazwa organu prowadzącego (będącego jst) 
jeżeli projekt obejmuje wszystkie 
szkoły/placówki kształcenia zawodowego 
podlegające pod ten organ.  

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe, współpraca szkół i placówek z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, staże/praktyki u pracodawców 

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

Kryterium ma na celu zapewnienie efektywności wsparcia 
kierowanego do konkretnych szkół/placówek kształcenia 
zawodowego. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeżeli  
w treści wniosku podane zostaną dokładne nazwy szkół 
oraz kierunków, których uczniowie/nauczyciele otrzymają 
wsparcie  
w ramach projektu lub z treści wniosku wynika, że projekt 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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obejmuje wszystkie szkoły/placówki kształcenia 
zawodowego danego organu prowadzącego będącego jst, 
którego nazwa jest wymieniona w treści wniosku. 

3. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania 
(również te kierowane do nauczycieli) 
wynikają z analizy indywidualnych potrzeb 
danej szkoły/placówki oraz jej 
uczniów/nauczycieli, w tym z analizy potrzeb 
pracodawców, którzy ze względu na branżę, 
poziom zaawansowania i/lub swoje położenie 
pozostają w kręgu zainteresowania danej 
szkoły/placówki.  
 

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

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

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli uzasadnienia 
zdiagnozowanych problemów we wniosku o 
dofinansowanie będą zawierały opisy indywidualnej 
sytuacji i potrzeb danej szkoły oraz jej 
uczniów/nauczycieli, również obligatoryjnie w kontekście 
potrzeb konkretnych pracodawców współpracujących ze 
szkołą.   
Opis potrzeb pracodawców powinien obejmować 
wskazanie konkretnych pracodawców którzy otaczają 
szkołę na obszarze danej gminy, powiatu, regionu czy 
poza regionem, pozostających w kręgu zainteresowania 
danej szkoły w określaniu przez nią planu doskonalenia 
wiedzy/umiejętności/ kompetencji jej uczniów oraz 
nauczycieli.  
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 
 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony  
w Regulaminie konkursu. 
 
Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie  
w ramach kryteriów merytorycznych punktowych. 
 

4. Realizacja poradnictwa zawodowo 
edukacyjnego w szkołach/placówkach 
kształcenia zawodowego zakłada 
obligatoryjną współpracę  
z pracodawcami/przedsiębiorcami, którzy ze 
względu na branżę, poziom zaawansowania 
i/lub swoje położenie pozostają w kręgu 
zainteresowania danej szkoły pod względem 
możliwości znalezienia pracy przez jej 
absolwentów.  
 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe, poradnictwo zawodowo-edukacyjne. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Kryterium zostało ustanowione w celu zapewnienia 
efektywności wsparcia, tj. w celu realizacji poradnictwa 
zawodowo edukacyjnego obligatoryjnie w kontekście 
upowszechniania informacji o konkretnych możliwościach 
znalezienia pracy oraz obejmującego różne formy 
kontaktu i współpracy uczniów/nauczycieli  

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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z pracodawcami/ przedsiębiorcami którzy otaczają szkołę 
na obszarze danej gminy, powiatu, regionu czy poza 
regionem, pozostającymi w kręgu zainteresowania danej 
szkoły pod względem możliwości znalezienia pracy przez 
jej absolwentów.  

 

5. Projekt należący do typu projektów 
kompleksowe programy rozwojowe 
obligatoryjnie zakłada komplementarną 
realizację form wsparcia określonych  
w punktach a-c oraz form wsparcia 
określonych w co najmniej 2 punktach 
spośród pozostałych punktów od d do i, 
zgodnie z zakresem programu rozwojowego 
określonego w SZOOP RPO WP 2014-2020. 

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 
rozwojowe 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy 
we wniosku o dofinansowanie zostaną zawarte informacje 
wskazujące, że projekt należący do typu projektu 
"kompleksowe programy rozwojowe" zakłada realizację 
form wsparcia wskazanych w punktach od a do c oraz 
form wsparcia wskazanych w co najmniej 2 spośród 
pozostałych punktów od punktu d do punktu i. Zakres 
poszczególnych punktów zgodny z zakresem programu 
rozwojowego określonego w SZOOP RPO WP 2014-2020, 
jak niżej: 
a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów 
kompetencji kluczowych  i umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy (umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania 
się językami obcymi, TIK, umiejętności rozumienia, 
kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, 
krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, 
umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w 
kontekście środowiska pracy); 
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy 
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: 
wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania 
zawodowego, wsparcie uczniów  
w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień 
zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 
 
Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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potwierdzania kwalifikacji  
w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji

14;
  

c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby 
uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju 
i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące 
występujące dysproporcje między uczniami; 
d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne; 
e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli,  
w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane 
u pracodawców; 
f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie 
uzdolnionych także w zakresie przedmiotów 
zawodowych; 
g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry 
dydaktycznej w zakresie  stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych  i umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy, korzystania z nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
wykorzystania metod eksperymentu naukowego w 
edukacji; 
h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli 
i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii 
w danej branży oraz doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu 
i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych 
z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy 
z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego

15;    
 

i) realizacja kompleksowych programów kształcenia 
praktycznego organizowanych w miejscu pracy.

 

6. Realizacja projektów należących do typu 
projektu współpraca szkól/placówek  
z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Dotyczy typu projektu: współpraca szkól/placówek z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 

                                                           
14

 Nie dotyczy kwalifikacji nabywanych w ramach realizowanej podstawy programowej. 

15
 Jako otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe i inne instytucje sektora B+R. 
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obligatoryjnie zakłada łączenie z typem 
projektu staże/praktyki u pracodawców. 

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

 
Kryterium zostało ustanowione w celu zapewnienia 
kompleksowości wsparcia przeznaczonego dla 
szkół/placówek kształcenia zawodowego oraz ich 
uczniów/nauczycieli. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy z 
treści wniosku będzie jednoznacznie wynikało, że projekt 
należący do typu projektu współpraca szkól/placówek z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym i/lub poradnictwo 
zawodowo-edukacyjne we współpracy  
z pracodawcami obligatoryjnie zakłada łączenie  
z typem projektu staże/praktyki u pracodawców. 

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

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

 

7.  Zaplanowane wsparcie w zakresie 
podnoszenia kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych uczniów i 
nauczycieli (możliwe do realizacji w ramach 
typu projektu 2a i 2g) są realizowane łącznie z 
działaniami na rzecz wsparcia kształcenia 
zawodowego uczniów i nauczycieli 
określonych w typie b, h, i.  

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 
rozwojowe 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów i 
nauczycieli może być realizowane wyłącznie jako 
uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia 
kształcenia zawodowego.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno - merytorycznej. 

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

 

8. Realizacja staży, praktyk dla 
uczniów/nauczycieli/ instruktorów praktycznej 
nauki zawodu jak również realizacja 
kompleksowych programów rozwojowych 
zakłada obligatoryjną współpracę z 
pracodawcami/przedsiębiorcami, którzy ze 
względu na branżę, poziom zaawansowania 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe, staże/praktyki u pracodawców,  

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

Kryterium zostało ustanowione w celu zapewnienia 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
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i/lub swoje położenie pozostają w kręgu 
zainteresowania danej szkoły pod względem 
możliwości znalezienia pracy przez jej 
absolwentów.  
  

 

efektywności wsparcia przeznaczonego dla 
szkół/placówek kształcenia zawodowego oraz ich 
uczniów/nauczycieli. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy z 
treści wniosku o dofinansowanie będzie wynikało, że 
projekty należące do typów projektów: kompleksowe 
programy rozwojowe, staże/praktyki dla 
uczniów/nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki 
zawodu; będą realizowane we współpracy  
z tymi pracodawcami/przedsiębiorcami, którzy ze względu 
na branżę, poziom zaawansowania i/lub swoje położenie 
(w tej samej gminie, powiecie, regionie czy poza 
regionem) pozostają w kręgu zainteresowania danej 
szkoły pod względem możliwości znalezienia pracy przez 
jej absolwentów. 

zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

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

 

9. Założone do realizacji w ramach projektu 
wyposażenie/doposażenie szkoły/placówki 
kształcenia zawodowego: 

- wynika z analizy potrzeb oraz deficytów tej 
szkoły/placówki (odpowiada potrzebom 
konkretnej jednostki oświatowej),  
- wynika z analizy demograficznej pod kątem 
przyszłego efektywnego wykorzystania 
zrealizowanych w ramach projektu inwestycji 
w sprzęt i infrastrukturę niezbędną do 
realizacji kształcenia zawodowego. 

- jest zgodne z podstawą programową 

kształcenia w zawodach dla danego zawodu.  

- jest zgodne z potrzebami pracodawców. 

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 
rozwojowe. 

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

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy z 
treści wniosku o dofinansowanie będzie wynikało że 
inwestycje związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury 
niezbędnej do realizacji kształcenia zawodowego będą 
finansowane wyłącznie jeżeli zostanie zagwarantowana 
trwałość inwestycji z EFS.  Założone do realizacji 
wyposażenie musi być dokonywane na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania danej 
szkoły/placówki w tym zakresie, a także posiadanego 
przez nią wyposażenia (spisu inwentarza oraz oceny stanu 
technicznego posiadanego wyposażenia), a także pod 
kątem przyszłego efektywnego wykorzystania inwestycji 
w sprzęt i infrastrukturę. 
Z wniosku o dofinansowanie powinno wynikać, że 
zaplanowane wyposażenie/doposażenie jest zgodne z 
podstawą programową kształcenia dla danego zawodu, a 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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także z potrzebami pracodawców.  

10.  Działania związane z wyposażeniem 
przyszkolnych pracowni 
zawodowych/warsztatów stażowych jest 
dopuszczone wyłącznie w przypadku gdy nie 
będzie możliwe zorganizowanie dla uczniów 
kształcenia w miejscu pracy lub programów 
stażowych.  

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 
rozwojowe. 

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

Kryterium zostało ustanowione w celu zapewnienia 
preferencji dla realizacji kształcenia praktycznego w 
miejscu pracy, a nie wyłącznie w pracowniach szkolnych. 
Dlatego też w pierwszej kolejności takie kształcenie 
powinno odbywać się poza szkołą, a w przypadku braku 
możliwości spełnienia tego warunku, środki EFS powinny 
zostać przeznaczone na wyposażenie pracowni 
szkolnych/warsztatów szkolnych.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeżeli z treści 
wniosku będzie wynikało, że wnioskodawca/realizator w 
pierwszej kolejności podejmował działania w celu 
zorganizowania kształcenia w miejscu pracy (u 
pracodawcy), ale np. ze względu na brak wystarczających 
miejsc u pracodawców (do realizacji takiego kształcenia) 
nie ma możliwości zapewnienia takiego kształcenia dla 
wszystkich uczniów dla których zaplanował staże w 
projekcie.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno - merytorycznej. 

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

 

11. Projekt obejmuje wyłącznie szkoły i placówki 
kształcenia zawodowego, które nie są objęte 
projektem/projektami złożonymi do 
konkursów na projekty zintegrowane  
w ramach działań 3.3.1 i 8.2.2, dedykowanych 
obszarowi BOF. 

 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
 
Wobec realizacji w regionie Strategii ZIT BOF istnieje 
potrzeba wyznaczenia demarkacji pomiędzy konkursami 

Spełnienie danego kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 

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

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



97 
 

 

 

 

 

zaplanowanymi do realizacji w roku 2019. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli żadna ze 
szkół/placówek kształcenia zawodowego objęta 
wsparciem w ramach projektu złożonego na 
przedmiotowy konkurs nie zostanie objęta projektem 
złożonym w ramach trwającego konkursu na projekty 
zintegrowane w ramach działań 3.3.1 i 8.2.2 
dedykowanego obszarowi BOF lub nie jest objęta 
projektem przyjętym do dofinansowania w ramach 
rozstrzygniętych konkursów na projekty zintegrowane w 
ramach działań 3.3.1 i 8.2.2, dedykowanego obszarowi 
BOF. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku oraz danych IOK. 

 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja  Opis znaczenia kryterium  

1. Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk 
prowadzących do zdobycia umiejętności 
niezbędnych z punktu widzenia pracodawców, 
których działalność wpisuje się w inteligentne 
specjalizacje wskazane  
w regulaminie konkursu na podstawie Planu 
rozwoju przedsiębiorczości w oparciu  
o inteligentne specjalizacje województwa 
podlaskiego na lata 2015–2020+. 

 

 

 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe oraz staże/praktyki  
u pracodawców. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 
Wprowadzenie kryterium ma na celu nawiązanie 
współpracy z pracodawcami/przedsiębiorcami, którzy 
prowadzą działalność wpisującą się  
w inteligentne specjalizacje regionu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku oraz treści Planu rozwoju 
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje 
województwa podlaskiego na lata 2015–2020+. 

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

2. Projekt uwzględnia co najmniej 3 
rekomendacje zawarte w Planie rozwoju 
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne 

Dotyczy wszystkich typów projektów. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
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specjalizacje województwa podlaskiego na 
lata 2015–2020+(RIS3) w odniesieniu do 
Działania: Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych i kreatywnych na wszystkich 
etapach edukacji.  

spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy w 

projekcie zostaną uwzględnione co najmniej 3 z 6 

rekomendacji zawartych w RIS3 w odniesieniu do 

Działania: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych 

i kreatywnych na wszystkich etapach edukacji  tj.: 

1. Propagowanie postaw przedsiębiorczych  
i kreatywnych powinno być głównym aspektem 
projektów finansowanych ze środków RPOWP 2014-
2020. 

2. Kryteria wyboru projektów powinny preferować te 
inicjatywy, które zakładają angażowanie praktyków w 
procesie kształcenia oraz kształcenie praktyczne we 
współpracy z przedsiębiorstwami. 

3. Podniesienie kompetencji kadr z placówek 
edukacyjnych wszystkich szczebli zaangażowanych 
obecnie i w przyszłości  
w prowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości 
oraz wyposażenie w kompetencje dydaktyczne 
praktyków przedsiębiorczości, którzy najskuteczniej 
mogliby pełnić role trenerów przedsiębiorczości na 
wszystkich szczeblach systemu edukacji. 

4. Stworzenie wzorcowych programów kształcenia 
przedsiębiorczości innowacyjnej dostosowanych do 
różnych poziomów kształcenia; tworzenie bazy 
materiałów dydaktycznych, w formie studiów 
przypadku/historii sukcesu na bazie regionalnych 
przedsiębiorstw, materiałów wideo. 

5. Praktyczne kształcenia trenerów innowacyjnej 
przedsiębiorczości z wykorzystaniem kształcenia 
praktycznego, jak: staże, wizyty studyjne, 
wykorzystanie pracy projektowej i opartej na case 
study, oraz zapewnienie stałego wsparcia 
absolwentom studium, poprzez wsparcie doradcze i 
bazy trenerów przedsiębiorczości. 

Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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6. Stworzenie i testowanie modeli współpracy jednostek 
edukacyjnych ze środowiskiem gospodarczym w 
procesie kształcenia przedsiębiorczości, w tym 
zapewnienie wymiany doświadczeń i tworzenie 
platformy współpracy trenerów przedsiębiorczości  
w województwie podlaskim.” 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

3. Udział nauczycieli kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach/praktykach u 
pracodawców wynosi nie mniej niż 5% liczby 
uczniów uczestniczących w 
stażach/praktykach w ramach projektu. 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe; staże/praktyki  
u pracodawców. 

Kryterium jest odpowiedzią na zdiagnozowany w regionie 
problem niewystarczającego udziału nauczycieli 
kształcenia zawodowego w doskonaleniu zawodowym, w 
szczególności w stażach/praktykach u pracodawców.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku, w tym poprzez właściwie 
określony wskaźnik produktu.  

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

4. Projekt zakłada udział finansowy pracodawcy 
w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki 
zawodowej i/lub stażu zawodowego  
w wysokości co najmniej 5%. 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe oraz staże/praktyki u pracodawców. 

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

Kryterium ma na celu zachęcanie pracodawców do 
udziału w projektach obejmujących praktyczną naukę 
zawodu (praktyki/staże) oraz wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5.  

5. Projekt realizuje fakultatywny standard Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
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wymagań dotyczący jakości staży/praktyk  
u pracodawców określony w regulaminie 
konkursu. 

 

rozwojowe oraz staże/praktyki  
u pracodawców. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
IZ w regulaminie konkursu określi zasady organizacji 

praktyk/staży zapewniające oczekiwane efekty 

uczestnictwa uczniów/nauczycieli/instruktorów 

praktycznej nauki zawodu w praktykach/stażach  

u pracodawców w podziale na standard obligatoryjny i 

standard fakultatywny staży i praktyk.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji gdy z 
treści wniosku będzie wynikało, że projekt realizuje 
wskazany w regulaminie Standard fakultatywny staży i 
praktyk. 

przyznania dofinansowania. 

Liczba punktów za spełnienie kryterium:  

- w przypadku, gdy w projekcie będzie realizowany 
Standard fakultatywny staży  
i praktyk w zakresie obszarów 1 i 2 - 5 pkt.  

- w przypadku, gdy w projekcie będzie realizowany 
Standard fakultatywny staży  
i praktyk w zakresie obszarów 1, 2 i 3 - 10 pkt. 

 

6. Wsparcie w ramach projektu jest realizowane 

z wykorzystaniem adekwatnych do form 

wsparcia pozytywnie zwalidowanych 

produktów projektów innowacyjnych i/lub 

produktów projektów ponadnarodowych, 

zrealizowanych ze środków EFS w okresie 

programowania 2007-2013.  

 

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 

spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu wykorzystywanie 

narzędzi/rozwiązań wypracowanych w okresie 

programowania 2007-2013 ze środków EFS. Użycie 

dostępnych i sprawdzonych narzędzi umożliwi bardziej 

efektywną interwencję w obszarze edukacji zawodowej.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie  
na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5. 

7. W projekcie realizowane są studia 

podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dla 

nauczycieli przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego 

w ramach: zawodów nowo wprowadzonych 

do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 

rozwojowe 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 

spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5. 
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zawodowego, zawodów wprowadzonych w 

efekcie modernizacji oferty kształcenia 

zawodowego albo nowoutworzonych 

kierunków nauczania lub zawodów, na które 

występuje deficyt na regionalnym lub 

lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe 

wśród nauczycieli.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie  

na podstawie treści wniosku. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy z 

treści wniosku będzie wynikało, że w ramach projektu 

realizowane będą studia podyplomowe lub kursy 

kwalifikacyjne dla nauczycieli przygotowujące do 

wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia 

zawodowego w ramach: zawodów nowo wprowadzonych 

do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty 

kształcenia zawodowego albo nowoutworzonych 

kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje 

deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz 

braki kadrowe wśród nauczycieli. 

8. Projekt jest skierowany  
do szkół lub placówek  
prowadzących kształcenie  
zawodowe funkcjonujących na  
terenie miast średnich, w tym  
miast tracących funkcje społeczno- 
gospodarcze. 
 

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 

spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie  

na podstawie treści wniosku. 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do szkół lub 
placówek prowadzących kształcenie zawodowe 
funkcjonujących na terenie miast średnich, w tym miast 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Lista miast 
spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do 
Regulaminu konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5 

9. Projekt przewiduje:  

- kształcenie i rozwijanie u uczniów/ słuchaczy 

kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w 

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 

rozwojowe 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 

spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 
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których zostaną wykorzystane e-podręczniki 

bądź e-zasoby/e-materiały dydaktyczne 

stworzone dzięki środkom EFS w latach 2007-

2013 i 2014-2020.  

lub 

- szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania   e-

podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów 

dydaktycznych stworzonych dzięki środkom 

EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.  

punktowych. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie  

na podstawie treści wniosku. 

Ocenie podlega, czy w przypadku projektów zakładających 
kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
wnioskodawca zakłada w ramach projektu wykorzystanie 
rozwiązań wypracowanych z udziałem środków EFS. 
 
Przez takie rozwiązania rozumiane będzie: 
• wykorzystanie przez szkoły i placówki systemu oświaty 
e-podręczników bądź e- zasobów bądź e-materiałów 
dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 
2007-2013 i 2014-2020; 
• prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania w 
nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów bądź e-
materiałów dydaktycznych stworzone dzięki środkom EFS 
w latach 2007-2013 i 2014-2020.  

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU 
WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 
L.p. 

Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i 

materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 
 

szt. 13 

2 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania 

kwalifikacji w programie 
osoby 7 500 

3 

 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy 
 

osoby 4 200 

4 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

objętych wsparciem w programie 
 

osoby 610 

5 Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie osoby 250 
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L.p. 

Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 

zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 
osoby 78 % 

2 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 
 

osoby 67% 

3 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie 

zakupione dzięki EFS 
osoby 100% 

 
 

 

Uchwała Nr 25/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  z dnia 26 września 2018 r. 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2018 

 

 

  KARTA KONKURSU NR RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 

 

 

 

 

Oś priorytetowa OŚ III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 

Działanie  3.3.1   KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI PODLASKIEJ GOSPODARKI 

Cel działania Podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy 

Tryb wyboru: 
Nabór konkursowy 

 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 

wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja  

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 



104 
 

Ogłoszenie: 
wrzesień 2018 

 
Nabór: 

październik 2018 

2. Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej 
szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach 
pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności

16
: 

k) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, 
przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio  
z zawodem, w którym się kształcą) umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

l) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności 
poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów  
w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy 
potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji

17;
  

m) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju 
i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami; 

n) poradnictwo zawodowo-edukacyjne; 
o) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców; 
p) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów 

zawodowych; 
q) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności 

interpersonalnych i społecznych, stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu 
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji; 

r) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej 
branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami 
otoczenia społeczno-gospodarczego

18;
 

s) realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy. 
t) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków 

zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie 
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne; 

25 mln  IZ RPOWP 

                                                           
16

 Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c) 

17
 Nie dotyczy kwalifikacji nabywanych w ramach realizowanej podstawy programowej. 

18
 Jako otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe i inne instytucje sektora B+R. 
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3. Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie 
oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:  

i) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub 
przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 

j) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe, 

k) tworzenie klas patronackich w szkołach,  
l) tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,  
m) modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,  
n) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 

i kwalifikacji zawodowych, 
o) organizacja kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi, 
p) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub 

obozach naukowych; 
4. Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców. 
5. Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami. 

 

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

PODDZIAŁANIE 3.3.1  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI PODLASKIEJ GOSPODARKI 
Priorytet inwestycyjny 10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowan ia umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. 
Nazwa kryterium 

 
Definicja /uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

1. W sytuacji gdy wnioskodawcą projektu jest 
podmiot nie będący organem prowadzącym 
szkoły, projekt jest realizowany  
w partnerstwie (zgodnie z art. 33 ustawy 
wdrożeniowej) z organami/organem 

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

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

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno - merytorycznej. 
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prowadzącymi szkoły.  Kryterium w przypadku kiedy wnioskodawcą nie jest 
organ prowadzący szkołę/szkoły wskazane we wniosku o 
dofinansowanie zostanie uznane za spełnione jeżeli z 
treści wniosku będzie wynikało, że projekt jest 
realizowany w partnerstwie  
z organem/organami prowadzącymi szkoły.     

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku w tym pkt. II.2. 

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

 

2. W projekcie podane są dokładne nazwy szkół 
oraz kierunków, których 
uczniowie/nauczyciele otrzymają wsparcie w 
ramach projektu, lub w projekcie podana jest 
nazwa organu prowadzącego (będącego jst) 
jeżeli projekt obejmuje wszystkie 
szkoły/placówki kształcenia zawodowego 
podlegające pod ten organ.  

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

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

Kryterium ma na celu zapewnienie efektywności wsparcia 
kierowanego do konkretnych szkół/placówek kształcenia 
zawodowego. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeżeli  
w treści wniosku podane zostaną dokładne nazwy szkół 
oraz kierunków, których uczniowie/nauczyciele otrzymają 
wsparcie  
w ramach projektu lub z treści wniosku wynika, że projekt 
obejmuje wszystkie szkoły/placówki kształcenia 
zawodowego danego organu prowadzącego będącego jst, 
którego nazwa jest wymieniona w treści wniosku.   

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

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

 

 

3. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania 
(również te kierowane do nauczycieli) 
wynikają z analizy indywidualnych potrzeb 
danej szkoły/placówki oraz jej 
uczniów/nauczycieli, w tym z analizy potrzeb 
pracodawców, którzy ze względu na branżę, 
poziom zaawansowania i/lub swoje położenie 
pozostają w kręgu zainteresowania danej 
szkoły/placówki.  

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

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

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli uzasadnienia 
zdiagnozowanych problemów we wniosku o 
dofinansowanie będą zawierały opisy indywidualnej 
sytuacji i potrzeb danej szkoły oraz jej 
uczniów/nauczycieli, również obligatoryjnie w kontekście 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony  
w Regulaminie konkursu. 
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 potrzeb konkretnych pracodawców współpracujących ze 
szkołą.   
Opis potrzeb pracodawców powinien obejmować 
wskazanie konkretnych pracodawców którzy otaczają 
szkołę na obszarze danej gminy, powiatu, regionu czy 
poza regionem, pozostających w kręgu zainteresowania 
danej szkoły w określaniu przez nią planu doskonalenia 
wiedzy/umiejętności/ kompetencji jej uczniów oraz 
nauczycieli.  
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 
 

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

4. Realizacja poradnictwa zawodowo 
edukacyjnego w szkołach/placówkach 
kształcenia zawodowego zakłada 
obligatoryjną współpracę  
z pracodawcami/przedsiębiorcami, którzy ze 
względu na branżę, poziom zaawansowania 
i/lub swoje położenie pozostają w kręgu 
zainteresowania danej szkoły pod względem 
możliwości znalezienia pracy przez jej 
absolwentów.  
 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe, poradnictwo zawodowo-edukacyjne. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Kryterium zostało ustanowione w celu zapewnienia 
efektywności wsparcia, tj. w celu realizacji poradnictwa 
zawodowo edukacyjnego obligatoryjnie w kontekście 
upowszechniania informacji o konkretnych możliwościach 
znalezienia pracy oraz obejmującego różne formy 
kontaktu i współpracy uczniów/nauczycieli  
z pracodawcami/ przedsiębiorcami którzy otaczają szkołę 
na obszarze danej gminy, powiatu, regionu czy poza 
regionem, pozostającymi w kręgu zainteresowania danej 
szkoły pod względem możliwości znalezienia pracy przez 
jej absolwentów.  

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

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

 

5. Projekt należący do typu projektów 
kompleksowe programy rozwojowe 
obligatoryjnie zakłada komplementarną 
realizację form wsparcia określonych  
w punktach a-c oraz form wsparcia 
określonych w co najmniej 2 punktach 
spośród pozostałych punktów od d do i, 

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 
rozwojowe 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
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zgodnie z zakresem programu rozwojowego 
określonego w SZOOP RPO WP 2014-2020. 

we wniosku o dofinansowanie zostaną zawarte informacje 
wskazujące, że projekt należący do typu projektu 
"kompleksowe programy rozwojowe" zakłada realizację 
form wsparcia wskazanych w punktach od a do c oraz 
form wsparcia wskazanych w co najmniej 2 spośród 
pozostałych punktów od punktu d do punktu i. Zakres 
poszczególnych punktów zgodny z zakresem programu 
rozwojowego określonego w SZOOP RPO WP 2014-2020, 
jak niżej: 
a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów 
kompetencji kluczowych (matematycznych, 
przyrodniczych, ICT i językowych związanych 
bezpośrednio  
z zawodem, w którym się kształcą) umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej); 
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy 
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: 
wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania 
zawodowego, wsparcie uczniów  
w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień 
zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy 
potwierdzania kwalifikacji  
w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji

19;
  

c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby 
uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju 
i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące 
występujące dysproporcje między uczniami; 
d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne; 
e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli,  
w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane 
u pracodawców; 

ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 
 
Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 

 
 

                                                           
19

 Nie dotyczy kwalifikacji nabywanych w ramach realizowanej podstawy programowej. 
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f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie 
uzdolnionych także w zakresie przedmiotów 
zawodowych; 
g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry 
dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności 
interpersonalnych i społecznych, stosowania metod oraz 
form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u 
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy, korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod 
eksperymentu naukowego w edukacji; 
h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli 
i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii 
w danej branży oraz doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu 
i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych 
z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy 
z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego

20;    
 

i) realizacja kompleksowych programów kształcenia 
praktycznego organizowanych w miejscu pracy.

 

6. Realizacja projektów należących do typów 
projektów współpraca szkól/placówek  
z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz 
poradnictwo zawodowo-edukacyjne we 
współpracy z pracodawcami obligatoryjnie 
zakłada łączenie z typem projektu 
staże/praktyki u pracodawców. 

Dotyczy typów projektów: współpraca szkól/placówek z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poradnictwo 
zawodowo-edukacyjne we współpracy z pracodawcami. 

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

 
Kryterium zostało ustanowione w celu zapewnienia 
kompleksowości wsparcia przeznaczonego dla 
szkół/placówek kształcenia zawodowego oraz ich 
uczniów/nauczycieli. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy z 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno - merytorycznej. 

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

 

                                                           
20

 Jako otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe i inne instytucje sektora B+R. 



110 
 

treści wniosku będzie jednoznacznie wynikało, że projekt 
należący do typu projektu współpraca szkól/placówek z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym i/lub poradnictwo 
zawodowo-edukacyjne we współpracy  
z pracodawcami obligatoryjnie zakłada łączenie  
z typem projektu staże/praktyki u pracodawców. 

7.  Zaplanowane wsparcie w zakresie 
podnoszenia kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych uczniów i 
nauczycieli (możliwe do realizacji w ramach 
typu projektu 2a i 2g) są realizowane łącznie z 
działaniami na rzecz wsparcia kształcenia 
zawodowego uczniów i nauczycieli 
określonych w typie b, h i.  

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 
rozwojowe 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów i 
nauczycieli może być realizowane wyłącznie jako 
uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia 
kształcenia zawodowego.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno - merytorycznej. 

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

 

8. Realizacja staży, praktyk dla 
uczniów/nauczycieli/ instruktorów praktycznej 
nauki zawodu jak również realizacja 
kompleksowych programów rozwojowych 
zakłada obligatoryjną współpracę z 
pracodawcami/przedsiębiorcami, którzy ze 
względu na branżę, poziom zaawansowania 
i/lub swoje położenie pozostają w kręgu 
zainteresowania danej szkoły pod względem 
możliwości znalezienia pracy przez jej 
absolwentów.  
  

 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe, staże/praktyki u pracodawców,  

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

Kryterium zostało ustanowione w celu zapewnienia 
efektywności wsparcia przeznaczonego dla 
szkół/placówek kształcenia zawodowego oraz ich 
uczniów/nauczycieli. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy z 
treści wniosku o dofinansowanie będzie wynikało, że 
projekty należące do typów projektów: kompleksowe 
programy rozwojowe, staże/praktyki dla 
uczniów/nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki 
zawodu; będą realizowane we współpracy  
z tymi pracodawcami/przedsiębiorcami, którzy ze względu 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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na branżę, poziom zaawansowania i/lub swoje położenie 
(w tej samej gminie, powiecie, regionie czy poza 
regionem) pozostają w kręgu zainteresowania danej 
szkoły pod względem możliwości znalezienia pracy przez 
jej absolwentów. 

9. Założone do realizacji w ramach projektu 
wyposażenie/doposażenie szkoły/placówki 
kształcenia zawodowego: 

- wynika z analizy potrzeb oraz deficytów tej 
szkoły/placówki (odpowiada potrzebom 
konkretnej jednostki oświatowej),  
- wynika z analizy demograficznej pod kątem 
przyszłego efektywnego wykorzystania 
zrealizowanych w ramach projektu inwestycji 
w sprzęt i infrastrukturę niezbędną do 
realizacji kształcenia zawodowego. 

- jest zgodne z podstawą programową 

kształcenia w zawodach dla danego zawodu.  

- jest zgodne z potrzebami pracodawców. 

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 
rozwojowe. 

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

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy z 
treści wniosku o dofinansowanie będzie wynikało że 
inwestycje związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury 
niezbędnej do realizacji kształcenia zawodowego będą 
finansowane wyłącznie jeżeli zostanie zagwarantowana 
trwałość inwestycji z EFS.  Założone do realizacji 
wyposażenie musi być dokonywane na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania danej 
szkoły/placówki w tym zakresie, a także posiadanego 
przez nią wyposażenia (spisu inwentarza oraz oceny stanu 
technicznego posiadanego wyposażenia), a także pod 
kątem przyszłego efektywnego wykorzystania inwestycji 
w sprzęt i infrastrukturę. 
Z wniosku o dofinansowanie powinno wynikać, że 
zaplanowane wyposażenie/doposażenie jest zgodne z 
podstawą programową kształcenia dla danego zawodu, a 
także z potrzebami pracodawców.  

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Zakres dopuszczalnych zmian 
zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

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

 

 

10.  Działania związane z wyposażeniem 
przyszkolnych pracowni 
zawodowych/warsztatów stażowych jest 
dopuszczone wyłącznie w przypadku gdy nie 
będzie możliwe zorganizowanie dla uczniów 
kształcenia w miejscu pracy lub programów 
stażowych.  

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 
rozwojowe. 

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

Kryterium zostało ustanowione w celu zapewnienia 
preferencji dla realizacji kształcenia praktycznego w 
miejscu pracy, a nie wyłącznie w pracowniach szkolnych. 

Spełnienie danego kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno - merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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Dlatego też w pierwszej kolejności takie kształcenie 
powinno odbywać się poza szkołą, a w przypadku braku 
możliwości spełnienia tego warunku, środki EFS powinny 
zostać przeznaczone na wyposażenie pracowni 
szkolnych/warsztatów szkolnych.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeżeli z treści 
wniosku będzie wynikało, że wnioskodawca/realizator w 
pierwszej kolejności podejmował działania w celu 
zorganizowania kształcenia w miejscu pracy (u 
pracodawcy), ale np. ze względu na brak wystarczających 
miejsc u pracodawców (do realizacji takiego kształcenia) 
nie ma możliwości zapewnienia takiego kształcenia dla 
wszystkich uczniów dla których zaplanował staże w 
projekcie.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

 

11. Projekt obejmuje wyłącznie szkoły i placówki 
kształcenia zawodowego, które nie są objęte 
projektem/projektami złożonymi do 
konkursów na projekty zintegrowane  
w ramach działań 3.3.1 i 8.2.2, dedykowanych 
obszarowi BOF. 

 

 

 

 

 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
 
Wobec realizacji w regionie Strategii ZIT BOF istnieje 
potrzeba wyznaczenia demarkacji pomiędzy konkursami 
zaplanowanymi do realizacji w roku 2016. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli żadna ze 
szkół/placówek kształcenia zawodowego objęta 
wsparciem w ramach projektu złożonego na 
przedmiotowy konkurs nie zostanie objęta projektem 
złożonym w ramach trwającego konkursu na projekty 
zintegrowane w ramach działań 3.3.1 i 8.2.2 
dedykowanego obszarowi BOF lub nie jest objęta 
projektem przyjętym do dofinansowania w ramach 
rozstrzygniętego konkursu na projekty zintegrowane w 
ramach działań 3.3.1 i 8.2.2, dedykowanego obszarowi 

Spełnienie danego kryterium jest niezbędne do 
przyznania dofinansowania. 

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku oraz danych IOK. 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja  Opis znaczenia kryterium  

1. Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk 
prowadzących do zdobycia umiejętności 
niezbędnych z punktu widzenia pracodawców, 
których działalność wpisuje się w inteligentne 
specjalizacje wskazane  
w regulaminie konkursu na podstawie Planu 
rozwoju przedsiębiorczości w oparciu  
o inteligentne specjalizacje województwa 
podlaskiego na lata 2015–2020+. 

 

 

 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe oraz staże/praktyki  
u pracodawców. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 
Wprowadzenie kryterium ma na celu nawiązanie 
współpracy z pracodawcami/przedsiębiorcami, którzy 
prowadzą działalność wpisującą się  
w inteligentne specjalizacje regionu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku oraz treści Planu rozwoju 
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje 
województwa podlaskiego na lata 2015–2020+. 

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

2. Projekt uwzględnia co najmniej 3 
rekomendacje zawarte w Planie rozwoju 
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne 
specjalizacje województwa podlaskiego na 
lata 2015–2020+(RIS3) w odniesieniu do 
Działania: Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych i kreatywnych na wszystkich 
etapach edukacji.  

Dotyczy wszystkich typów projektów. 

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

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy w 

projekcie zostaną uwzględnione co najmniej 3 z 6 

rekomendacji zawartych w RIS3 w odniesieniu do 

Działania: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych 

i kreatywnych na wszystkich etapach edukacji  tj.: 

7. Propagowanie postaw przedsiębiorczych  

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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i kreatywnych powinno być głównym aspektem 
projektów finansowanych ze środków RPOWP 2014-
2020. 

8. Kryteria wyboru projektów powinny preferować te 
inicjatywy, które zakładają angażowanie praktyków w 
procesie kształcenia oraz kształcenie praktyczne we 
współpracy z przedsiębiorstwami. 

9. Podniesienie kompetencji kadr z placówek 
edukacyjnych wszystkich szczebli zaangażowanych 
obecnie i w przyszłości  
w prowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości 
oraz wyposażenie  
w kompetencje dydaktyczne praktyków 
przedsiębiorczości, którzy najskuteczniej mogliby 
pełnić role trenerów przedsiębiorczości na wszystkich 
szczeblach systemu edukacji. 

10. Stworzenie wzorcowych programów kształcenia 
przedsiębiorczości innowacyjnej dostosowanych do 
różnych poziomów kształcenia; tworzenie bazy 
materiałów dydaktycznych, w formie studiów 
przypadku/historii sukcesu na bazie regionalnych 
przedsiębiorstw, materiałów wideo. 

11. Praktyczne kształcenia trenerów innowacyjnej 
przedsiębiorczości z wykorzystaniem kształcenia 
praktycznego, jak: staże, wizyty studyjne, 
wykorzystanie pracy projektowej  
i opartej na case study, oraz zapewnienie stałego 
wsparcia absolwentom studium, poprzez wsparcie 
doradcze i bazy trenerów przedsiębiorczości. 

12. Stworzenie i testowanie modeli współpracy jednostek 
edukacyjnych ze środowiskiem gospodarczym w 
procesie kształcenia przedsiębiorczości, w tym 
zapewnienie wymiany doświadczeń i tworzenie 
platformy współpracy trenerów przedsiębiorczości  
w województwie podlaskim.” 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

3. Udział nauczycieli kształcenia zawodowego Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
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uczestniczących w stażach/praktykach u 
pracodawców wynosi nie mniej niż 5% liczby 
uczniów uczestniczących w 
stażach/praktykach w ramach projektu. 

rozwojowe; staże/praktyki  
u pracodawców. 

Kryterium jest odpowiedzią na zdiagnozowany  
w regionie problem niewystarczającego udziału 
nauczycieli kształcenia zawodowego  
w doskonaleniu zawodowym, w szczególności  
w stażach/praktykach u pracodawców.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku, w tym poprzez właściwie 
określony wskaźnik produktu.  

przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 

4. Projekt zakłada udział finansowy pracodawcy 
w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki 
zawodowej i/lub stażu zawodowego  
w wysokości co najmniej 5%. 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe oraz staże/praktyki  
u pracodawców. 

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

Kryterium ma na celu zachęcanie pracodawców do 
udziału w projektach obejmujących praktyczną naukę 
zawodu (praktyki/staże) oraz wynika  
z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5.  

5. Projekt realizuje fakultatywny standard 
wymagań dotyczący jakości staży/praktyk  
u pracodawców określony w regulaminie 
konkursu. 

 

Dotyczy typów projektów: kompleksowe programy 
rozwojowe oraz staże/praktyki  
u pracodawców. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
IZ w regulaminie konkursu określi zasady organizacji 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Liczba punktów za spełnienie kryterium:  

- w przypadku, gdy w projekcie będzie realizowany 
Standard fakultatywny staży  
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praktyk/staży zapewniające oczekiwane efekty 

uczestnictwa uczniów/nauczycieli/instruktorów 

praktycznej nauki zawodu w praktykach/stażach  

u pracodawców w podziale na standard obligatoryjny i 

standard fakultatywny staży  

i praktyk.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji gdy z 
treści wniosku będzie wynikało, że projekt realizuje 
wskazany w regulaminie Standard fakultatywny staży i 
praktyk. 
 

i praktyk w zakresie obszarów 1 i 2 - 5 pkt.  

- w przypadku, gdy w projekcie będzie realizowany 
Standard fakultatywny staży  
i praktyk w zakresie obszarów 1, 2 i 3 - 10 pkt. 

 

6. Wsparcie w ramach projektu jest realizowane 

z wykorzystaniem adekwatnych do form 

wsparcia pozytywnie zwalidowanych 

produktów projektów innowacyjnych i/lub 

produktów projektów ponadnarodowych, 

zrealizowanych ze środków EFS w okresie 

programowania 2007-2013.  

 

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 

spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu wykorzystywanie 

narzędzi/rozwiązań wypracowanych w okresie 

programowania 2007-2013 ze środków EFS. Użycie 

dostępnych  

i sprawdzonych narzędzi umożliwi bardziej efektywną 

interwencję w obszarze edukacji zawodowej.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie  
na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5. 

7. W projekcie realizowane są studia 

podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dla 

nauczycieli przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego 

w ramach: zawodów nowo wprowadzonych 

do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, zawodów wprowadzonych w 

efekcie modernizacji oferty kształcenia 

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 

rozwojowe 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 

spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie  

na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5. 
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zawodowego albo nowoutworzonych 

kierunków nauczania lub zawodów, na które 

występuje deficyt na regionalnym lub 

lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe 

wśród nauczycieli.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy z 

treści wniosku będzie wynikało, że w ramach projektu 

realizowane będą studia podyplomowe lub kursy 

kwalifikacyjne dla nauczycieli przygotowujące do 

wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia 

zawodowego w ramach: zawodów nowo wprowadzonych 

do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty 

kształcenia zawodowego albo nowoutworzonych 

kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje 

deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz 

braki kadrowe wśród nauczycieli. 

8. Projekt jest skierowany  
do szkół lub placówek  
prowadzących kształcenie  
zawodowe funkcjonujących na  
terenie miast średnich, w tym  
miast tracących funkcje społeczno- 
gospodarcze. 
 

Dotyczy wszystkich wymienionych typów projektów. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 

spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie  

na podstawie treści wniosku. 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do szkół lub 
placówek prowadzących kształcenie zawodowe 
funkcjonujących na terenie miast średnich, w tym miast 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Lista miast 
spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do 
Regulaminu konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5 

9. Projekt przewiduje:  

- kształcenie i rozwijanie u uczniów/ słuchaczy 

kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w 

których zostaną wykorzystane e-podręczniki 

bądź e-zasoby/e-materiały dydaktyczne 

stworzone dzięki środkom EFS w latach 2007-

Dotyczy typu projektu: kompleksowe programy 

rozwojowe 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 

spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie  

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium –  5 
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2013 i 2014-2020.  

lub 

- szkolenia dla nauczycieli w których zostaną 

wykorzystane w nauczaniu e-podręczniki bądź 

e-zasoby/e-materiały dydaktyczne stworzone 

dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 

2014-2020.  

na podstawie treści wniosku. 

Ocenie podlega, czy w przypadku projektów zakładających 
kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
wnioskodawca zakłada w ramach projektu wykorzystanie 
rozwiązań wypracowanych z udziałem środków EFS. 
 
Przez takie rozwiązania rozumiane będzie: 
• wykorzystanie przez szkoły i placówki systemu oświaty 
e-podręczników bądź e- zasobów bądź e-materiałów 
dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 
2007-2013 i 2014-2020; 
• prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystaniem w 
nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów bądź e-
materiałów dydaktycznych stworzone dzięki środkom EFS 
w latach 2007-2013 i 2014-2020.  

 

 

 

 

 

 

 
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU 

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 
L.p. 

Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i 

materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 
 

szt. 7 

2 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i nabywania 

kwalifikacji w programie 
osoby 3 879 

3 

 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy 
 

osoby 2148 

4 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

objętych wsparciem w programie 
 

osoby 320 

5 Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie osoby 137 

 
L.p. 

Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 
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1 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 

zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 
osoby 78 % 

2 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 
 

osoby 67% 

3 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie 

zakupione dzięki EFS 
osoby 100% 
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Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej 

7.1  Rozwój działań aktywnej integracji (PI 9i) 

 
Załącznik do uchwały Nr 46/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2019 

 

 

  KARTA KONKURSU NR RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/19 

 

 

 

 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie  7.1  Rozwój działań aktywnej integracji (PI 9i) 

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

i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia. 

Tryb wyboru: 
 
Nabór konkursowy  
 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 

wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja  

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Ogłoszenie: 
luty 2019 

 
Nabór: 

marzec 2019 

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

9. Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub 

20 mln  IZ RPOWP 
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wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS. 
10. Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 

niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ. 
11. Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, 

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

12. Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym (w szczególności do lokalnych społeczności) z obszarów miast 
Białystok, Łomża, Suwałki i Bielsk Podlaski z wykorzystaniem instrumentów aktywnej 
integracji. 

 

 

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 
DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI 

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

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. 
Nazwa kryterium 

 
Definicja /uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

1. Wnioskodawca składa nie więcej niż 3 
wniosek o dofinansowanie projektu. 

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

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

Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania danego 
podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 
szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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wniosków poprawnych pod względem technicznym, 
zgodnie z datą złożenia wersji elektronicznej wniosku. Za 
spełniające kryterium zostaną uznane 3 wnioski poprawne 
technicznie, które wpłyną elektronicznie w pierwszej 
kolejności. 

 

2. Projekt zakłada preferencje wyboru do 
projektu: 

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

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

 osób o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, 

 osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym osoby, z 
niepełnosprawnością intelektualną i 
osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie znajdzie się 
informacja/deklaracja, że Wnioskodawca będzie 
preferował osoby z grup wskazanych w treści kryterium 
wraz z opisem zasad preferencji. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

 
 

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

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

 

 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komisji 
Europejskiej oraz Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Kryterium ma na celu standaryzację podejścia do każdego 
uczestnika projektu w zakresie aktywizacji społeczno-
zawodowej w ramach projektu. W przypadku realizacji 
projektu przez podmiot inny niż OPS z uczestnikiem 
projektu podpisywana jest umowa na wzór kontraktu 
socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady 
realizacji wsparcia w ramach kontraktu socjalnego lub 
jego odmian zostaną umieszczone w Regulaminie 
konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

 

 

5. Obowiązkowym elementem programów 
aktywności lokalnej są usługi aktywnej 
integracji.  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
  
Kryterium dotyczy typu projektu nr 5. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia kryterium.   
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i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

 

6. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika 

efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej dla uczestników projektu na 

poziomie:  

Wskaźnik efektywności społecznej: 

- co najmniej 34 % w odniesieniu do osób                                

z niepełnosprawnościami, 

- co najmniej 34 % w odniesieniu do 

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 

- co najmniej 12 % w odniesieniu do osób                                       

z niepełnosprawnościami, 

- co najmniej 25 % w odniesieniu do 

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 

wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

Pomiar wskaźników efektywności społecznej 

i efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie ze 

sposobem wskazanym w Regulaminie konkursu, 

określonym na podstawie Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku, co oznacza, że Wnioskodawca 

powinien oszacować wskaźniki efektywności społecznej i 

efektywności zatrudnieniowej co najmniej na poziomie 

wskazanym w treści kryterium.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania. 

 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 

zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 

spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 

wniosku w pełnym zakresie brzmienia kryterium.   

 

Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 

szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 

kryteriów merytorycznych punktowych. 

 

 

7. Projekt zakłada trwałość utworzonych w Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
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ramach projektu podmiotów reintegracji 
społecznej i zawodowej po zakończeniu 
realizacji projektu co najmniej przez okres 
odpowiadający jego realizacji. 

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

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

 

 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku realizacji i 
profilowania interwencji (ukierunkowania wsparcia EFS) w 
oparciu o analizę sytuacji wewnatrzregionalnej 
nałożonego przez Wytyczne                w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
 
Zgodnie dokumentem „Diagnoza potrzeb  
w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej 
integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w 
województwie podlaskim” istnieje zapotrzebowanie na 
tworzenie podmiotów reintegracji społecznej i 
zawodowej. Wprowadzenie kryterium ma na celu 
umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez 
podmioty reintegracji społecznej i zawodowej osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, które do tej pory 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 

Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno -merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 
szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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nie miały takiej możliwości. Podmioty reintegracji 
społecznej i zawodowej zapewniają wszechstronne i 
kompleksowe wsparcie w stosunku do osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – zawodowej. 
Pozytywna ocena działalności tego typu podmiotów 
wskazuje na potrzebę rozbudowywania tej formy działań, 
zwłaszcza na obszarach, na których takie podmioty nie 
funkcjonują. 
Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do projektów 
zakładających utworzenie podmiotu reintegracji 
społecznej i zawodowej.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. W regulaminie konkursu 
zostaną wskazane gminy, na terenie których na dzień 
ogłoszenia konkursu nie funkcjonują właściwe podmioty 
reintegracji społecznej i zawodowej. Kryterium zostanie 
uznane za spełnione również w przypadku utworzenia filii 
podmiotu reintegracji społecznej  
i zawodowej.  

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja  Opis znaczenia kryterium  

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych.  
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Realizacja projektów w partnerstwie podmiotów 
działających lokalnie na rzecz grupy docelowej, którą 
stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym i ich otoczenie na zasadach pełnego 
partnerstwa w zakresie zarówno programowania jak i 
realizacji projektów ma na celu wzrost skuteczności 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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działań, poprzez udzielenie różnorodnego i 
kompleksowego wsparcia uczestnikom projektu. 

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia -nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 
 

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

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia - nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych                     
w zakresie realizacji zasady równości szans                             
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób                  z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020. 
 
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może 
prowadzić do wykluczenia społecznego, dlatego tak 
istotne znaczenie ma aktywne wspieranie osób z 
niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium 
przyczyni się do realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.  
Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w przypadku zatrudnienia w ramach personelu 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa 
okresu realizacji projektu. 

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

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

Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku realizacji i 
profilowania interwencji (ukierunkowania wsparcia EFS) w 
oparciu o analizę sytuacji wewnatrzregionalnej 
nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
 
W ramach dokumentacji konkursowej  
w oparciu o dokument „Ocena zasobów pomocy 
społecznej w województwie podlaskim w 2017 roku” 
zostaną wskazane gminy, na terenie których odsetek osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 
bezrobocia jest wyższy niż średnia w województwie 
podlaskim. 

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

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

 projektów systemowych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

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

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

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

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z 
rozwiązaniami innowacyjnymi wypracowanymi w ramach 
PO KL oraz PIW EQUAL na stronie Krajowej Instytucji 
Wspomagającej, pod adresem: www.kiw-pokl.org.pl.” W 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na stronie www.power.gov.pl. 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 

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

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie osoby 
1247 

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

 

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

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby 
31% 

2 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu 

osoby 
36% 

3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

osoby 
12% 

4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu 

osoby 
40% 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
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programu 

 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 na rok 2019 

 

 

KARTA KONKURSU NR RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/19 

 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie  7.1  Rozwój działań aktywnej integracji (PI 9i) 

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

ich zdolności do zatrudnienia. 

Tryb wyboru: 
 

                                                             Nabór konkursowy  

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Alokacja  

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszając
a Konkurs 

Ogłoszenie: 

sierpień 2019 

 

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

20 mln  IZ RPOWP 
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Nabór: 

wrzesień 2019 

zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 
2. Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS. 
3. Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 

niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ. 
4. Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, 

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

5. Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (w szczególności do lokalnych społeczności) z obszarów miast 
Białystok, Łomża, Suwałki i Bielsk Podlaski z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji. 
 
 

 

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 
DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI 

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

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. 
Nazwa kryterium 

 
Definicja /uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

1. Wnioskodawca składa nie więcej niż 3 
wniosek o dofinansowanie projektu. 

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

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

Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania danego 
podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 
szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru 
wniosków poprawnych pod względem technicznym, 
zgodnie z datą złożenia wersji elektronicznej wniosku. Za 
spełniające kryterium zostaną uznane 3 wnioski poprawne 
technicznie, które wpłyną elektronicznie w pierwszej 
kolejności. 

kryteriów merytorycznych punktowych. 

 

2.  Projekt zakłada preferencje wyboru do 
projektu: 

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

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

 osób o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, 

 osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym osoby, z 
niepełnosprawnością intelektualną i 
osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie znajdzie się 
informacja/deklaracja, że Wnioskodawca będzie 
preferował osoby z grup wskazanych w treści kryterium 
wraz z opisem zasad preferencji. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

 
 

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

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

 

 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komisji 
Europejskiej oraz Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Kryterium ma na celu standaryzację podejścia do każdego 
uczestnika projektu w zakresie aktywizacji społeczno-
zawodowej w ramach projektu. W przypadku realizacji 
projektu przez podmiot inny niż OPS z uczestnikiem 
projektu podpisywana jest umowa na wzór kontraktu 
socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady 
realizacji wsparcia w ramach kontraktu socjalnego lub 
jego odmian zostaną umieszczone w Regulaminie 
konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

 

 

5. Obowiązkowym elementem programów 
aktywności lokalnej są usługi aktywnej 
integracji.  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
  
Kryterium dotyczy typu projektu nr 5. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia kryterium.   
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i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

 

6. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika 

efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej dla uczestników projektu na 

poziomie:  

Wskaźnik efektywności społecznej: 

- co najmniej 34 % w odniesieniu do osób                                

z niepełnosprawnościami, 

- co najmniej 34 % w odniesieniu do 

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 

- co najmniej 12 % w odniesieniu do osób                                       

z niepełnosprawnościami, 

- co najmniej 25 % w odniesieniu do 

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 

wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

Pomiar wskaźników efektywności społecznej 

i efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie ze 

sposobem wskazanym w Regulaminie konkursu, 

określonym na podstawie Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.  

 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku, co oznacza, że Wnioskodawca 

powinien oszacować wskaźniki efektywności społecznej i 

efektywności zatrudnieniowej co najmniej na poziomie 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania. 

 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 

zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 

spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 

wniosku w pełnym zakresie brzmienia kryterium.   

 

Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 

szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 

kryteriów merytorycznych punktowych. 
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wskazanym w treści kryterium.  

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

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

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

 

 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku realizacji i 
profilowania interwencji (ukierunkowania wsparcia EFS) w 
oparciu o analizę sytuacji wewnatrzregionalnej 
nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
 
Zgodnie dokumentem „Diagnoza potrzeb  
w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej 
integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w 
województwie podlaskim” istnieje zapotrzebowanie na 
tworzenie podmiotów reintegracji społecznej i 
zawodowej. Wprowadzenie kryterium ma na celu 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 

Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno -merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 
szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez 
podmioty reintegracji społecznej i zawodowej osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, które do tej pory 
nie miały takiej możliwości. Podmioty reintegracji 
społecznej i zawodowej zapewniają wszechstronne i 
kompleksowe wsparcie w stosunku do osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – zawodowej. 
Pozytywna ocena działalności tego typu podmiotów 
wskazuje na potrzebę rozbudowywania tej formy działań, 
zwłaszcza na obszarach, na których takie podmioty nie 
funkcjonują. 
Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do projektów 
zakładających utworzenie podmiotu reintegracji 
społecznej i zawodowej.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. W regulaminie konkursu 
zostaną wskazane gminy, na terenie których na dzień 
ogłoszenia konkursu nie funkcjonują właściwe podmioty 
reintegracji społecznej i zawodowej. Kryterium zostanie 
uznane za spełnione również w przypadku utworzenia filii 
podmiotu reintegracji społecznej  
i zawodowej.  

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja  Opis znaczenia kryterium  

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych.  
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Realizacja projektów w partnerstwie podmiotów 
działających lokalnie na rzecz grupy docelowej, którą 
stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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społecznym i ich otoczenie na zasadach pełnego 
partnerstwa w zakresie zarówno programowania jak i 
realizacji projektów ma na celu wzrost skuteczności 
działań, poprzez udzielenie różnorodnego i 
kompleksowego wsparcia uczestnikom projektu. 

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia -nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 
 

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

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia - nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
 
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może 
prowadzić do wykluczenia społecznego, dlatego tak 
istotne znaczenie ma aktywne wspieranie osób z 
niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium 
przyczyni się do realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.  

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w przypadku zatrudnienia w ramach personelu 
merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa 
okresu realizacji projektu. 

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

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

Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku realizacji i 
profilowania interwencji (ukierunkowania wsparcia EFS) w 
oparciu o analizę sytuacji wewnatrzregionalnej 
nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
 
W ramach dokumentacji konkursowej  
w oparciu o dokument „Ocena zasobów pomocy 
społecznej w województwie podlaskim w 2017 roku” 
zostaną wskazane gminy, na terenie których odsetek osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 
bezrobocia jest wyższy niż średnia w województwie 
podlaskim. 

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

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

 projektów systemowych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

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

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

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

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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program/projekt, w ramach którego zostały one 
wypracowane i zwalidowane. 

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

 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU 

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 

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

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

osoby 1247 

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

 

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

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

osoby 31% 

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

osoby 36% 

3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

osoby 12% 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
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4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących 
pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu 
programu 

osoby 40% 

 

 

 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2018 

 

  KARTA KONKURSU NR RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/18 

 

 

 

 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie  7.1  Rozwój działań aktywnej integracji (PI 9i) 

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

i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia. 

Tryb wyboru: 

 
Nabór konkursowy  
 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 

wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja  

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 
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Ogłoszenie: 
marzec 2018 

 
Nabór: 

kwiecień 2018 

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

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

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

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

 

20 mln  IZ RPOWP 

 

 

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 
DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI 

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

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. 
Nazwa kryterium 

 
Definicja /uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

1. Wnioskodawca składa nie więcej niż 1 
wniosek o dofinansowanie projektu. 

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

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno merytorycznej. 
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Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania danego 
podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru 
wniosków poprawnych pod względem technicznym, 
zgodnie z datą złożenia wersji elektronicznej wniosku. Za 
spełniające kryterium zostanie uznany 1 wniosek 
poprawny technicznie, który wpłynął elektronicznie w 
pierwszej kolejności. 

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

 

2. Projekt zakłada preferencje wyboru do 
projektu: 

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

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

 osób o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, 

 osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym osoby, z 
niepełnosprawnością intelektualną i 
osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie znajdzie się 
informacja/deklaracja, że Wnioskodawca będzie 
preferował osoby z grup wskazanych w treści kryterium 
wraz z opisem zasad preferencji. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

 
 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komisji 
Europejskiej. Kryterium przyczyni się do podniesienia 
jakości oferowanych w ramach projektów kursów i 
szkoleń.  
 
Wydawane dokumenty powinny potwierdzać kwalifikacje 
do wykonywania określonych czynności i zadań 
zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia kryterium.   
 
 
Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 
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wiedzę we wskazanym zakresie, a nie potwierdzać jedynie 
uczestnictwo w szkoleniu.  
 
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie 
uszczegółowiony w Regulaminie konkursu.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komisji 
Europejskiej oraz Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Kryterium ma na celu standaryzację podejścia do każdego 
uczestnika projektu w zakresie aktywizacji społeczno-
zawodowej w ramach projektu. W przypadku realizacji 
projektu przez podmiot inny niż OPS z uczestnikiem 
projektu podpisywana jest umowa na wzór kontraktu 
socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady 
realizacji wsparcia w ramach kontraktu socjalnego lub 
jego odmian zostaną umieszczone w Regulaminie 
konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

 

 

5. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika 

efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej dla uczestników projektu na 

poziomie:  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 

wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania. 

 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
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Wskaźnik efektywności społecznej: 

- co najmniej 34 % w odniesieniu do osób                                

z niepełnosprawnościami, 

- co najmniej 34 % w odniesieniu do 

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 

- co najmniej 12 % w odniesieniu do osób                                       

z niepełnosprawnościami, 

- co najmniej 25 % w odniesieniu do 

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

Pomiar wskaźników efektywności społecznej 

i efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie ze 

sposobem wskazanym w Regulaminie konkursu, 

określonym na podstawie Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku, co oznacza, że Wnioskodawca 

powinien oszacować wskaźniki efektywności społecznej i 

efektywności zatrudnieniowej co najmniej na poziomie 

wskazanym w treści kryterium.  

zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 

spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 

wniosku w pełnym zakresie brzmienia kryterium.   

 

Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 

szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 

kryteriów merytorycznych punktowych. 

 

 

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

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

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

 

 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku realizacji i 
profilowania interwencji (ukierunkowania wsparcia EFS) w 
oparciu o analizę sytuacji wewnatrzregionalnej 
nałożonego przez Wytyczne                w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
 
Zgodnie dokumentem „Diagnoza potrzeb  
w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej 
integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w 
województwie podlaskim” istnieje zapotrzebowanie na 
tworzenie podmiotów reintegracji społecznej i 
zawodowej. Wprowadzenie kryterium ma na celu 
umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez 
podmioty reintegracji społecznej i zawodowej osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, które do tej pory 
nie miały takiej możliwości. Podmioty reintegracji 
społecznej i zawodowej zapewniają wszechstronne i 
kompleksowe wsparcie w stosunku do osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – zawodowej. 
Pozytywna ocena działalności tego typu podmiotów 
wskazuje na potrzebę rozbudowywania tej formy działań, 
zwłaszcza na obszarach, na których takie podmioty nie 
funkcjonują. 
Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do projektów 
zakładających utworzenie podmiotu reintegracji 
społecznej i zawodowej.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. W regulaminie konkursu 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 

Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno -merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 
szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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zostaną wskazane gminy, na terenie których na dzień 
ogłoszenia konkursu nie funkcjonują właściwe podmioty 
reintegracji społecznej i zawodowej. Kryterium zostanie 
uznane za spełnione również w przypadku utworzenia filii 
podmiotu reintegracji społecznej  
i zawodowej.  

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

 

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

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 
osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego 
elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji.            

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 

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

 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja  Opis znaczenia kryterium  

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych.  
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 

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

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia -nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 
 

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

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia - nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych                     
w zakresie realizacji zasady równości szans                             
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób                  z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020. 
 
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może 
prowadzić do wykluczenia społecznego, dlatego tak 
istotne znaczenie ma aktywne wspieranie osób z 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium 
przyczyni się do realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.  
Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w przypadku zatrudnienia w ramach personelu 
merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa 
okresu realizacji projektu. 

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

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

Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku realizacji i 
profilowania interwencji (ukierunkowania wsparcia EFS) w 
oparciu o analizę sytuacji wewnatrzregionalnej 
nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
 
W ramach dokumentacji konkursowej  
w oparciu o dokument „Ocena zasobów pomocy 
społecznej w województwie podlaskim w 2016 roku” 
zostaną wskazane gminy, na terenie których odsetek osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 
bezrobocia jest wyższy niż średnia w województwie 
podlaskim. 

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

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

 projektów systemowych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

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

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

Zastosowanie kryterium ma na celu wdrożenie 
skutecznych i efektywnych rozwiązań, instrumentów, 
narzędzi i metod pracy wypracowanych  w ramach 
projektów z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER. 
Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie 
projektu rozwiązania, instrumenty, narzędzia lub metody 
wypracowane w projektach innowacyjnych i 
program/projekt, w ramach którego zostały one 
wypracowane i zwalidowane. 

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

 

  

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 

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

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie osoby 
1247 

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

 

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

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby 
31% 

2 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu 

osoby 
36% 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
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3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

osoby 
12% 

4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu 

programu 

osoby 

40% 

 

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

 

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

 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie  7.1  Rozwój działań aktywnej integracji (PI 9i) 

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

Tryb wyboru: 
 

                                                             Nabór konkursowy  

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Alokacja  

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszając
a Konkurs 
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Ogłoszenie: 

październik 2018 

 

Nabór: 

listopad 2018 

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

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

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

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

 

20 mln  IZ RPOWP 

 

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 
DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI 

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

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. 
Nazwa kryterium 

 
Definicja /uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

1. Wnioskodawca składa nie więcej niż 1 
wniosek o dofinansowanie projektu. 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
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Wprowadzenie kryterium ma na celu zwiększenie 
skuteczności oraz efektywności udzielanego wsparcia. 

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

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

 

2.  Projekt zakłada preferencje wyboru do 
projektu: 

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

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

 osób o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, 

 osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym osoby, z 
niepełnosprawnością intelektualną i 
osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie znajdzie się 
informacja/deklaracja, że Wnioskodawca będzie 
preferował osoby z grup wskazanych w treści kryterium 
wraz z opisem zasad preferencji. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

 
 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komisji 
Europejskiej. Kryterium przyczyni się do podniesienia 
jakości oferowanych w ramach projektów kursów i 
szkoleń.  
 
Wydawane dokumenty powinny potwierdzać kwalifikacje 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia kryterium.   
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do wykonywania określonych czynności i zadań 
zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i 
wiedzę we wskazanym zakresie, a nie potwierdzać jedynie 
uczestnictwo w szkoleniu.  
 
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie 
uszczegółowiony w Regulaminie konkursu.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

 

 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komisji 
Europejskiej oraz Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Kryterium ma na celu standaryzację podejścia do każdego 
uczestnika projektu w zakresie aktywizacji społeczno-
zawodowej w ramach projektu. W przypadku realizacji 
projektu przez podmiot inny niż OPS z uczestnikiem 
projektu podpisywana jest umowa na wzór kontraktu 
socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady 
realizacji wsparcia w ramach kontraktu socjalnego lub 
jego odmian zostaną umieszczone w Regulaminie 
konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

 

 

5. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika 

efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej dla uczestników projektu na 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 

wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania. 
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poziomie:  

Wskaźnik efektywności społecznej: 

- co najmniej 34 % w odniesieniu do osób                                

z niepełnosprawnościami, 

- co najmniej 34 % w odniesieniu do 

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 

- co najmniej 12 % w odniesieniu do osób                                       

z niepełnosprawnościami, 

- co najmniej 25 % w odniesieniu do 

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

Pomiar wskaźników efektywności społecznej 

i efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie ze 

sposobem wskazanym w Regulaminie konkursu, 

określonym na podstawie Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku, co oznacza, że Wnioskodawca 

powinien oszacować wskaźniki efektywności społecznej i 

efektywności zatrudnieniowej co najmniej na poziomie 

wskazanym w treści kryterium.  

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu w 

zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 

spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 

wniosku w pełnym zakresie brzmienia kryterium.   

 

Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 

szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 

kryteriów merytorycznych punktowych. 

 

 

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

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

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

 

 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku realizacji i 
profilowania interwencji (ukierunkowania wsparcia EFS) w 
oparciu o analizę sytuacji wewnatrzregionalnej 
nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
 
Zgodnie dokumentem „Diagnoza potrzeb  
w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej 
integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w 
województwie podlaskim” istnieje zapotrzebowanie na 
tworzenie podmiotów reintegracji społecznej i 
zawodowej. Wprowadzenie kryterium ma na celu 
umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez 
podmioty reintegracji społecznej i zawodowej osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, które do tej pory 
nie miały takiej możliwości. Podmioty reintegracji 
społecznej i zawodowej zapewniają wszechstronne i 
kompleksowe wsparcie w stosunku do osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – zawodowej. 
Pozytywna ocena działalności tego typu podmiotów 
wskazuje na potrzebę rozbudowywania tej formy działań, 
zwłaszcza na obszarach, na których takie podmioty nie 
funkcjonują. 
Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do projektów 
zakładających utworzenie podmiotu reintegracji 
społecznej i zawodowej.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 

Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno -merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 
szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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podstawie treści wniosku. W regulaminie konkursu 
zostaną wskazane gminy, na terenie których na dzień 
ogłoszenia konkursu nie funkcjonują właściwe podmioty 
reintegracji społecznej i zawodowej. Kryterium zostanie 
uznane za spełnione również w przypadku utworzenia filii 
podmiotu reintegracji społecznej  
i zawodowej.  

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

 

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

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 
osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego 
elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji.            

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 

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

 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja  Opis znaczenia kryterium  

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych.  
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

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

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia -nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 
 

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

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia - nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
 
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może 
prowadzić do wykluczenia społecznego, dlatego tak 
istotne znaczenie ma aktywne wspieranie osób z 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium 
przyczyni się do realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.  
Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w przypadku zatrudnienia w ramach personelu 
merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa 
okresu realizacji projektu. 

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

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

Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku realizacji i 
profilowania interwencji (ukierunkowania wsparcia EFS) w 
oparciu o analizę sytuacji wewnatrzregionalnej 
nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
 
W ramach dokumentacji konkursowej  
w oparciu o dokument „Ocena zasobów pomocy 
społecznej w województwie podlaskim w 2016 roku” 
zostaną wskazane gminy, na terenie których odsetek osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 
bezrobocia jest wyższy niż średnia w województwie 
podlaskim. 

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

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

 projektów systemowych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

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

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

Zastosowanie kryterium ma na celu wdrożenie 
skutecznych i efektywnych rozwiązań, instrumentów, 
narzędzi i metod pracy wypracowanych  w ramach 
projektów z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER. 
Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie 
projektu rozwiązania, instrumenty, narzędzia lub metody 
wypracowane w projektach innowacyjnych i 
program/projekt, w ramach którego zostały one 
wypracowane i zwalidowane. 

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

 

  

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.power.gov.pl/
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU 

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 

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

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

osoby 1247 

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

 

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

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

osoby 31% 

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

osoby 36% 

3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

osoby 12% 

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

osoby 40% 

 

  

 

 

 

 

 

7.2  Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
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Załącznik do uchwały Nr 47/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2019 

 

 

  KARTA KONKURSU NR RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/19 

 

 

 

 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie/Podziałanie  

7.2  Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

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

Cel działania 

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

lub wykluczeniem społecznym 

Tryb wyboru: 
 

Nabór konkursowy 
 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu i rozpoczęcia naboru 

wniosków 
Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Alokacja 
na 

konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Ogłoszenie: 
luty 2019 

 
Nabór: 

marzec 2019 

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

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

3. Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego 
(treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo 

10 mln  IZ RPOWP 
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tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla 
osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

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

 

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

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

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

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: 1. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

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

2. Projekt zakłada preferencje wyboru osób lub 
rodzin korzystających z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
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wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi 
uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina 
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących. 

 Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Projekt zapewnienia komplementarność wsparcia z Programem 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w zakresie 
wyboru grupy docelowej i ustalenia zakresu działań. Kryterium zostanie 
uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie 
znajdzie się informacja/deklaracja, że Wnioskodawca będzie preferował 
osoby korzystające z PO PŻ wraz z opisem zasad preferencji.  
 
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie wskazany w 
Regulaminie konkursu 

 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

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

 

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 
 

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

 

4.  Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa dla 
osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
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wykluczeniem doświadczających wielokrotnego 
wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej 
przesłanek, o których mowa w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o 
dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że Wnioskodawca 
będzie preferował uczestnictwo w projekcie osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego wraz z opisem zasad 
preferencji. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 
 
 

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

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

a) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, 
terapia i mediacja;  

b) pomoc prawna, szczególnie w zakresie 
prawa rodzinnego;  

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

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

 

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

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

 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 
 

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

 

6.   Projekt zakłada, że wsparcie osoby Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości Spełnienie kryterium jest konieczne 
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niesamodzielnej odbywa się na podstawie 
indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, z 
uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, 
problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, 
zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” 
danego projektu. 
 
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1i 3. 
Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia zgodnie ze 
stworzoną indywidualną ścieżką wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy 
sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, 
zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 
 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 
 

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

 

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Usługi w ramach projektu będą skierowane do grup wymagających 
określonego wsparcia, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami oraz na 
obszarze na którym występuje niepełna dostępność usług. Kryterium 
zostanie uznane za spełnione o ile wnioskodawca wykaże w treści 
wniosku diagnozę dotyczącą problemów i potrzeb w świadczeniu usług 
społecznych na obszarze realizacji projektu a projekt stanowi 
odpowiedź na zdefiniowane problemy i potrzeby. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 
 

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

 

8. Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w 
pierwszej kolejności do osób z 
niepełnosprawnościami i 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
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osób niesamodzielnych, których dochód nie 
przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
 

 
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1. 

Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o 
dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że Wnioskodawca 
będzie preferował uczestnictwo w projekcie osób z 
niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych, których dochód nie 
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z opisem 
zasad preferencji. 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

 

9.  Projekt zakłada, że lokalizacja tworzonego 
mieszkania chronionego lub wspomaganego, w 
tym treningowego  
i wspieranego umożliwi mieszkańcom włączenie 
do życia społecznego. 

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

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

 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 
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Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

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

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

Realizacja projektów w partnerstwie instytucji działających lokalnie na 
rzecz tej samej grupy odbiorców wsparcia ma na celu nie tylko wzrost 
skuteczności działań, ale także zapewnienie ich koordynacji. 
Współdziałanie publicznych i niepublicznych podmiotów pomocy i 
integracji społecznej stanowi jeden z najistotniejszych elementów 
aktywnej polityki społecznej, umożliwiający angażowanie jak 
największej liczby podmiotów działających na rzecz osób wykluczonych 
- na zasadach pełnego partnerstwa w zakresie zarówno programowania 
jak i realizacji projektów. 

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

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

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

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

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

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

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

Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

Spełnienie danego kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 10. 
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2014-2020. 
 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

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

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

Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

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

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może prowadzić do 
wykluczenia społecznego, dlatego tak istotne znaczenie ma aktywne 
wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium 
przyczyni się do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami.  
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zatrudnienia w 
ramach personelu merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa okresu realizacji 
projektu. 

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

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

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

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

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

Kryterium dotyczy typu projektu nr 3. 
 
Tworzenie mieszkań wspieranych o charakterze stałym jest alternatywą 
dla pobytu w formach opieki instytucjonalnej, zapewnia osobom 
niesamodzielnym oraz osobom z niepełnosprawnościami usługi bytowe 
i pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym życiu. 
 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 5. 

7. Wsparcie w ramach projektu jest adresowane do 
osób zamieszkujących teren objęty programem 
rewitalizacji. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 

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

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

1.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

        osoby 
480 

2.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

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

3.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie  

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

4.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

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

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

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

sztuka 155 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 

sztuka nie oznaczono wartości docelowej w ramach programu, 
wskaźnik podlega monitorowaniu 
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  KARTA KONKURSU NR RPPD.07.02.01-IZ.00-20-002/19 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie/Podziałanie  

7.2  Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

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

Cel działania Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja 

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca Konkurs 

 
Ogłoszenie: 
luty 2019 
 
Nabór: 
marzec 2019 

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

3,7 mln  IZ RPOWP 

 

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

DZIAŁANIE 7.2 Rozwój usług społecznych 



172 
 

PODDZIAŁANIE 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: 2. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

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

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

Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy, jak i partnera. Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie rejestru wniosków poprawnych pod 

względem technicznym, zgodnie z datą złożenia wersji elektronicznej 

wniosku. 

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

 

2. Projekt zakłada utworzenie Dziennego Domu 
Opieki Medycznej zgodnie ze Standardem 
wypracowanym w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Kryterium zobowiązuje Wnioskodawcę do utworzenia Dziennego 
Domu Opieki Medycznej zgodnie ze Standardem przyjętym przez 
Komitet Sterujący ds. Koordynacji EFSI w sektorze zdrowia uchwałą 
nr 49/2017/XIV w dniu 19 września 2017 r. Dokument pn. "Dzienny 
dom opieki medycznej - organizacja i zadania" stanowi załącznik do 
Regulaminu konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

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

3. Projekt przewiduje realizację świadczeń 
opieki zdrowotnej wyłącznie przez podmioty 

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
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wykonujące działalność leczniczą uprawnione 
do tego na mocy przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. 

 

Wnioskodawca gwarantuje, że świadczenia opieki zdrowotnej będą 

realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 

w obszarze realizacji projektu lub sam prowadzi taką działalność.  

 

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

 

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

 

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 
 

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

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

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

6 Projekt zakłada podjęcie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i/lub 
placówkami ochrony zdrowia i/lub OPS 
właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania pacjenta, mającej na celu 
zapewnienie wsparcia socjalno-bytowego 
pacjentów i ich opiekunów. 

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

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

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

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

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

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Waga punktowa za spełnienie kryterium – 15 pkt 
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Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

2. Promowane będą projekty, które są 
komplementarne do innych projektów 
finansowanych ze środków UE (również 
realizowanych we wcześniejszych okresach 
programowania), ze środków krajowych lub 
innych źródeł. 

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

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Waga punktowa za spełnienie kryterium – 5 pkt 

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

 

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

realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w 

obszarze realizacji projektu lub sam prowadzi taką działalność.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

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

4. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem 
społecznym reprezentującym interesy i 
zrzeszającym podmioty świadczące usługi w 
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
Realizacja projektu w partnerstwie z partnerem społecznym 
reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wzmocni potencjał 
Wnioskodawcy i zapewni lepszą identyfikację barier dostępu do 
wsparcia.  

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

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie 

        osoby 
222 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

      
1. 

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

sztuka 21 

 

 

 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

5. Projekt jest realizowany na obszarze miast 
średnich.  

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

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Waga punktowa za spełnienie kryterium – 10 pkt 
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  KARTA KONKURSU NR RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/19 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie/Podziałanie  

7.2  Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

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

Cel działania Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja 

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca Konkurs 

 
Ogłoszenie: 
lipiec 2019 
 
Nabór: 
sierpień 2019 

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

 

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

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

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

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

1. Projekt jest realizowany na obszarze jednego 
powiatu. 
 

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

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

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

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

Evidence Based Medicine (EBM) to kierowanie się w 
podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej nad 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
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pacjentem: wynikami badań obserwacyjnych i 
eksperymentalnych, znajomością hierarchii wiarygodności 
danych naukowych, wiedzą o pozytywnych i negatywnych 
skutkach konkretnych decyzji oraz systemem wartości i 
preferencji pacjenta. Zasady EBM, zgodnie z obecnymi 
standardami, powinny być stosowane w codziennej praktyce, w 
sytuacjach wymagających postawienia diagnozy czy też wyboru 
metody leczenia, a także w odniesieniu do zagadnień 
organizacyjnych i ekonomicznych w opiece zdrowotnej.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 

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

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

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

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

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

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 
Sterującego do spraw interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
 
Wnioskodawca zakłada realizację wsparcia (realizację usług 
zdrowotnych) również w godzinach popołudniowych i 
wieczornych w dni powszednie oraz w sobotę. Kryterium 
przyczyni się do zmniejszenia barier w dostępie do wsparcia m.in. 
dla osób pracujących. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

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

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

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

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we 
wniosku o dofinansowanie znajdzie się informacja, że zakres 
wsparcia w ramach projektu nie będzie powielał zakresu działań 
realizowanych w ramach funkcjonujących krajowych programach 

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

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

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

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

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia  

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

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

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
 Liczba punktów za spełnienie kryterium – 10 pkt 
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zdrowotnej. Nie zawsze będą to identyczne działania jak w 
projekcie, jednak przedmiotem oceny będzie zbieżność 
przedmiotu podejmowanych w przeszłości działań z zakładanymi 
w projekcie. 
 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia – 
nie spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 
Sterującego do spraw interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Wnioskodawca gwarantuje, że świadczenia opieki zdrowotnej 
będą realizowane przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą w obszarze realizacji projektu lub sam prowadzi taką 
działalność.  

 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 5 pkt 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

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

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

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

6.  Projekt jest realizowany na obszarze miast 
średnich.  

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

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

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

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Waga punktowa za spełnienie kryterium – 10 pkt 
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1. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie 

        osoby 
3234 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

      
1. 

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

sztuka 34 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2018 

 

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

 

 

 

 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie/Podziałanie  

7.2  Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

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

Cel działania 

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

lub wykluczeniem społecznym 

Tryb wyboru: 

 

Nabór konkursowy 
 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu i rozpoczęcia naboru 

wniosków 
Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Alokacja 
na 

konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 
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Ogłoszenie: 
czerwiec 2018 

 
Nabór: 

lipiec 2018 

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

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

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

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

8 mln  IZ RPOWP 

 

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

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

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

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: 3. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

 

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

 
 

2. Projekt zakłada preferencje wyboru osób lub 
rodzin korzystających z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres 
wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi 
uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina 
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”  
 
 Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Projekt zapewnienia komplementarność wsparcia z Programem 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w zakresie 
wyboru grupy docelowej i ustalenia zakresu działań. Kryterium zostanie 
uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie 
znajdzie się informacja/deklaracja, że Wnioskodawca będzie preferował 
osoby korzystające z PO PŻ wraz z opisem zasad preferencji.  
 
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie wskazany w 
Regulaminie konkursu 

 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

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

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 
 

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

 

4.  Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa dla 
osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem doświadczających wielokrotnego 
wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej 
przesłanek, o których mowa w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o 
dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że Wnioskodawca 
będzie preferował uczestnictwo w projekcie osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego wraz z opisem zasad 
preferencji. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 
 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się 
uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 
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5. Projekt zakłada działania profilaktyczne 
wspierające rodzinę w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych lub specjalistyczne 
poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających 
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, obejmujące co najmniej dwie z 
poniższych form wsparcia, stosowane w zależności 
od indywidualnie ustalonych potrzeb uczestników 
projektu: 

e) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, 
terapia i mediacja;  

f) pomoc prawna, szczególnie w zakresie 
prawa rodzinnego;  

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

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

 

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

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

 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 
 

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

 

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

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

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się 
uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 
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7. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w 
świadczeniu usług społecznych, zidentyfikowane 
na obszarze jego realizacji, biorąc pod uwagę 
trendy demograficzne i poziom dostępności usług 
społecznych na tym obszarze. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Usługi w ramach projektu będą skierowane do grup wymagających 
określonego wsparcia, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami oraz na 
obszarze na którym występuje niepełna dostępność usług. Kryterium 
zostanie uznane za spełnione o ile wnioskodawca wykaże w treści 
wniosku diagnozę dotyczącą problemów i potrzeb w świadczeniu usług 
społecznych na obszarze realizacji projektu a projekt stanowi 
odpowiedź na zdefiniowane problemy i potrzeby. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 
 

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

 

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

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

Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o 
dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że Wnioskodawca 
będzie preferował uczestnictwo w projekcie osób z 
niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych, których dochód nie 
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z opisem 
zasad preferencji. 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

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

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

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

 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

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

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

Realizacja projektów w partnerstwie instytucji działających lokalnie na 
rzecz tej samej grupy odbiorców wsparcia ma na celu nie tylko wzrost 
skuteczności działań, ale także zapewnienie ich koordynacji. 
Współdziałanie publicznych i niepublicznych podmiotów pomocy i 
integracji społecznej stanowi jeden z najistotniejszych elementów 
aktywnej polityki społecznej, umożliwiający angażowanie jak 
największej liczby podmiotów działających na rzecz osób wykluczonych 
- na zasadach pełnego partnerstwa w zakresie zarówno programowania 
jak i realizacji projektów. 

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

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

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

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

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

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

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

Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

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

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

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

Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

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

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

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może prowadzić do 
wykluczenia społecznego, dlatego tak istotne znaczenie ma aktywne 
wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium 
przyczyni się do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami.  
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zatrudnienia w 
ramach personelu merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa okresu realizacji 
projektu. 
 
 

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

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

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

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

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

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

Spełnienie danego kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 5. 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

        osoby 
391 

i pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym życiu. 
 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

8. Wsparcie w ramach projektu jest adresowane do 
osób zamieszkujących teren objęty programem 
rewitalizacji. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 

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

Spełnienie danego kryterium nie jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 5. 
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2.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

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

3.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie  

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

4.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

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

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

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

sztuka 95% 

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

osoby 40% 

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

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

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

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

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

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

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

zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 

sztuka nie oznaczono wartości docelowej w ramach programu, 
wskaźnik podlega monitorowaniu 
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  KARTA KONKURSU NR RPPD.07.02.01-IZ.00-20-002/18 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie/Podziałanie  

7.2  Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

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

Cel działania Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja 

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca Konkurs 

 
Ogłoszenie: 
czerwiec 2018 
 
Nabór: 
lipiec 2018 

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

5 mln  IZ RPOWP 

 

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

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

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: 4. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

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

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

Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy, jak i partnera. Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie rejestru wniosków poprawnych pod 

względem technicznym, zgodnie z datą złożenia wersji elektronicznej 

wniosku. 

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

 

2. Projekt zakłada utworzenie Dziennego Domu 
Opieki Medycznej zgodnie ze Standardem 
wypracowanym w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Kryterium zobowiązuje Wnioskodawcę do utworzenia Dziennego 
Domu Opieki Medycznej zgodnie ze Standardem przyjętym przez 
Komitet Sterujący ds. Koordynacji EFSI w sektorze zdrowia uchwałą 
nr 49/2017/XIV w dniu 19 września 2017 r. Dokument pn. "Dzienny 
dom opieki medycznej - organizacja i zadania" stanowi załącznik do 
Regulaminu konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

 

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

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

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

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane na 
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powszechnie obowiązującego. Wnioskodawca gwarantuje, że świadczenia opieki zdrowotnej będą 

realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 

w obszarze realizacji projektu lub sam prowadzi taką działalność.  

 

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

 

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

 

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 
 

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

5 Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 
24 miesiące. 

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

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

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

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

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

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

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

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

2. Promowane będą projekty, które są 
komplementarne do innych projektów 
finansowanych ze środków UE (również 
realizowanych we wcześniejszych okresach 
programowania), ze środków krajowych lub 
innych źródeł. 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Premiowane będą projekty które wykazują komplementarność co 
najmniej z jednym innym projektem. 
 
Komplementarność rozumiana zgodnie z przyjętą w dniu 22 marca 
2012 r. przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia na lata 2007 - 2013 w ramach Uchwały nr 64 w sprawie 
definicji „komplementarności", zgodnie z którą: Komplementarność 
polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Waga punktowa za spełnienie kryterium – 5 pkt 
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się prowadzące do realizacji określonego celu. Podkreślić należy, że 
do uznania działań czy projektów za komplementarne nie jest 
wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub wspólnego 
celu, gdyż ten warunek może być wypełniony w odniesieniu do 
projektów konkurujących ze sobą. Warunkiem koniecznym do 
określenia działań/projektów jako komplementarne jest ich 
uzupełniający się charakter, wykluczający powielanie się działań. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

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

 

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

realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w 

obszarze realizacji projektu lub sam prowadzi taką działalność.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

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

4. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem 
społecznym reprezentującym interesy i 
zrzeszającym podmioty świadczące usługi w 
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Realizacja projektu w partnerstwie z partnerem społecznym 
reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wzmocni potencjał 
Wnioskodawcy i zapewni lepszą identyfikację barier dostępu do 
wsparcia.  
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

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

5. Projekt jest realizowany na obszarze miast 
średnich.  

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Miasto średnie – miasto powyżej 20 tys. mieszkańców, z 
wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-
20 tys. mieszkańców będące stolicą powiatu.   
 
W ramach Regulaminu konkursu zostanie wskazana lista miast 
średnich w oparciu o załącznik nr 1 do „Delimitacji miast średnich 

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

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie 

        osoby 
300 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

      
1. 

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

sztuka 95% 

 

 

 

 

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

tracących funkcje społeczno-gospodarcze” opracowanej na potrzeby 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
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Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie/Podziałanie  

7.2  Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

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

Cel działania Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja 

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca Konkurs 

 
Ogłoszenie: 
czerwiec 2018 
 
Nabór: 
lipiec 2018 

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

 

8 mln  IZ RPOWP 

 

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

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

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

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

1. Projekt jest realizowany na obszarze jednego 
powiatu. 
 

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

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

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

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 
szczególnego nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 
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3. Działania realizowane w projekcie przez 
projektodawcę oraz ewentualnych partnerów 
są zgodne z zakresem właściwego programu 
profilaktycznego, który jest załącznikiem do 
regulaminu konkursu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

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

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

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

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 
Sterującego do spraw interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
 
Wnioskodawca zakłada realizację wsparcia (realizację usług 
zdrowotnych) również w godzinach popołudniowych i 
wieczornych w dni powszednie oraz w sobotę. Kryterium 
przyczyni się do zmniejszenia barier w dostępie do wsparcia m.in. 
dla osób pracujących. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

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

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

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

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

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

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

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
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Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we 
wniosku o dofinansowanie znajdzie się informacja, że zakres 
wsparcia w ramach projektu nie będzie zastępować świadczeń 
opieki zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowane ze 
środków publicznych. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

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

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia  

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

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

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

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

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

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 10 pkt 
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Realizacja projektu w partnerstwie z organizacjami 
pozarządowymi, które realizują w ramach działań statutowych 
działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób 
zapewnią wysoką jakość i skuteczność podejmowanych działań. 
Projektodawca opisuje zakres partnerstwa z co najmniej jednym 
podmiotem III sektora. Projektodawca opisuje we wniosku zasady 
i podstawy partnerstwa, które powinny być sformalizowane 
umową lub innym dokumentem określającym zasady 
współdziałania. 

 

9.  Promowane będą projekty, które są 
komplementarne do innych projektów 
finansowanych ze środków UE (również 
realizowanych we wcześniejszych okresach 
programowania), ze środków krajowych lub 
innych źródeł 

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

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

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

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

10.  Wnioskodawca lub partner jest podmiotem 
leczniczym świadczącym usługi zdrowotne w 
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

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

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
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(posiada kontrakt z OW NFZ w tym zakresie) 

 

punktowych. 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 
Sterującego do spraw interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Wnioskodawca gwarantuje, że świadczenia opieki zdrowotnej 
będą realizowane przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą w obszarze realizacji projektu lub sam prowadzi taką 
działalność.  

 

Liczba punktów za spełnienie kryterium: 5 pkt 

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

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

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

12.  Projekt jest realizowany na obszarze miast 
średnich.  

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

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

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

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

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie 

        osoby 
4312 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

      
1. 

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

sztuka 95% 

 

7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2018 
 

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

 

 

 

 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie  7.2 Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF 

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

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze BOF 
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Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 

wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja 

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Ogłoszenie: 
czerwiec 2018 

 
Nabór: 

lipiec 2018 

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

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

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

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

2,5 mln 
PLN  

IZ RPOWP/IP 
ZIT BOF 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP 2014‐2020 
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF 

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

społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

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

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

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

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

Kryteria dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe 

pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu 

projektu) 

Lp. Nazwa kryterium  Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

1. Zapotrzebowanie na usługi 
społeczne 

Wymogi kryterium: 
Czy działania w projekcie obejmują swoim zasięgiem obszar, w ramach 
którego zostały zdefiniowane deficyty w zakresie dostępności do 
poszczególnych rodzajów usług z uwzględnieniem zidentyfikowanych 
problemów i potrzeb? 
 
Badane jest powiązanie analizy przeprowadzonej przez beneficjenta z 
dokumentami szczebla regionalnego określonymi w Regulaminie 
konkursu.  
 
Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie z Wytycznymi 
Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020, które wskazują, że przedsięwzięcia dotyczące poprawy 
dostępu do usług społecznych mają być realizowane na obszarach, na 
których istnieją deficyty w zakresie dostępności do poszczególnych 

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

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

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

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

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

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

Dopuszcza się jednokrotne 
uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 

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

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

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

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

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

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

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

Wymogi kryterium: 
Czy  projekt zakłada preferencje wyboru osób lub rodzin korzystających z 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a 
zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, 
które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 
działań towarzyszących? 
 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
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Projekt zapewnienia komplementarność wsparcia z Programem 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w zakresie wyboru 
grupy docelowej i ustalenia zakresu działań. Kryterium zostanie uznane za 
spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie znajdzie się 
informacja/deklaracja, że w projekcie przewidziano preferencje dla osób 
korzystających z PO PŻ wraz z opisem zasad preferencji.  
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie wskazany w 
Regulaminie konkursu. 

 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium: 
Czy  projekt zakłada preferencje dla osób z niepełnosprawnościami lub 
osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego 
kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę 
w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o 
pomocy społecznej?  
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o 
dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że  w projekcie 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
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przewidziano preferencje dla osób z niepełnosprawnością i osób 
niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego 
kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę 
w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej wraz z opisem zasad preferencji. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium:  
Czy projekt zakłada preferencje uczestnictwa dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z 
powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020? 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o 
dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że  w projekcie 
przewidziano preferencje dla osób  lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego 
wraz z opisem zasad preferencji. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”.  

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
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Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

5. Lokalizacja tworzonego 
mieszkania chronionego lub 
wspomaganego (jeśli dotyczy) 

Wymogi kryterium:  
Czy lokalizacja tworzonego mieszkania chronionego lub wspomaganego, 
w tym treningowego i wspieranego umożliwi mieszkańcom włączenie do 
życia społecznego? 
 
Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniej lokalizacji mieszkań 
chronionych oraz mieszkań wspomaganych, w tym mieszkań 
treningowych i wspieranych. Nie mogą one zostać zlokalizowane na 
terenach utrudniających integrację ze społecznością lokalną, tzn. w 
miejscach zdegradowanych, odludnych, nie zapewniających warunków do 
skutecznego przygotowania do prowadzenia samodzielnego życia.  
 
Kryterium dotyczy typu projektu: „Wsparcie dla funkcjonowania 
mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub 
wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub 
istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z 
ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej” 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”,  albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 
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6. Zgodność z celami 
rozwojowymi określonymi 
w Strategii ZIT BOF 

Czy projekt realizuje cel Strategii ZIT BOF w zakresie PI 9iv  określony 
jako „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w 
szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym”?  
 
Niniejsze kryterium ma służyć eliminacji projektów niezgodnych z 
założeniami Strategii ZIT BOF, nie mających wpływu na realizację 
wytyczonych w niej celów lub wręcz z nimi sprzecznych. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest odpowiedzią na 
główne i istotne problemy określone w Strategii ZIT BOF? 
 
Niniejsze kryterium ma służyć eliminacji projektów niezgodnych z 
założeniami Strategii ZIT BOF. Proponowane w projekcie działania 
powinny odpowiadać określonym w niej problemom. 
 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
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Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

7. Poprawność doboru 
wskaźników 
uwzględnionych w 
Strategii ZIT BOF 

Wymogi kryterium: 
Czy Wnioskodawca dokonał prawidłowego doboru wskaźników, tj. czy 
wskazane przez Wnioskodawcę wskaźniki są zgodne ze wskaźnikami 
dedykowanymi dla danego Działania/Poddziałania w Strategii ZIT BOF 
oraz czy są adekwatne dla danego typu projektu? 
 
Kryterium służy weryfikacji, czy projekt faktycznie będzie przekładał się 
na realizację mierników realizacji celów określonych w Strategii ZIT BOF.  
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
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Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników monitoringu 
określonych w Strategii ZIT BOF? 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz wskaźniki produktu, określone 
w Strategii ZIT BOF, które obligatoryjnie powinny znaleźć się w projekcie, 
czyli: 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie, 
-  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
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podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 
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Kryteria premiujące 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. Zasięg oddziaływania 
projektu 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu. Preferowane są 
projekty o zasięgu oddziaływania w większej liczbie gmin na terenie BOF. 
Pod pojęciem zasiągu oddziaływania należy rozumieć wpływ operacji na 

dany obszar: 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje tylko jedną gminę BOF – 3 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje co najmniej 5 gmin BOF – 6 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje cały teren BOF – 10 pkt. 

 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

 
Punkty w ramach kryterium 
nie podlegają sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  
 
W ramach oceny kryterium nie 

jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 

2. Objęcie wsparciem osób  
z niepełnosprawnościami 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie, w jakim stopniu wsparciem w ramach projektu 
obejmowane będą: osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami rozwojowymi:  

 projekt nie przewiduje wsparcia ww. osób lub osoby te stanowią do 
20% - 0 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 20% do 30% uczestników projektu - 3 
pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 30% do 40% uczestników projektu - 4 
pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 40% do 50% uczestników projektu - 5 
pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 50% do 60% uczestników projektu - 6 
pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 60% do 70% uczestników projektu - 7 
pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 70% do 80% uczestników projektu - 8 

 
Punkty w ramach kryterium 
nie podlegają sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  
 
W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 
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pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 80% do 90% uczestników projektu - 9 
pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 90% uczestników projektu - 10 pkt. 

 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

3. Partnerski charakter 
projektu 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany będzie przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne w partnerstwie 
z jednostkami spoza sektora publicznego? 
 

 tak – 10 pkt., 
 nie – 0 pkt. 

 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest  
w partnerstwie większej liczb podmiotów niż dwóch.  
 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest  
w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z PES. 
 
Realizacja projektów w partnerstwie instytucji działających lokalnie na 
rzecz tej samej grupy odbiorców wsparcia ma na celu nie tylko wzrost 
skuteczności działań, ale także zapewnienie ich koordynacji. Współdziałanie 
publicznych  
i niepublicznych podmiotów pomocy i integracji społecznej stanowi jeden  
z najistotniejszych elementów aktywnej polityki społecznej, umożliwiający 
angażowanie jak największej liczby podmiotów działających na rzecz osób 
wykluczonych - na zasadach pełnego partnerstwa w zakresie zarówno 
programowania jak i realizacji projektów.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

 
Punkty w ramach kryterium 
podlegają sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 20.  
 
W ramach oceny kryterium nie 

jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 
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Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

4. Innowacyjność projektu Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada wykorzystanie co najmniej 
jednego z pozytywnie zwalidowanych produktów finalnych (w całości) 

wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w 
obszarze integracji społecznej w ramach POKL w perspektywie finansowej 

2007-2013, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL lub Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

 tak – 5 pkt., 

 nie – 0 pkt. 
 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu 

mu odpowiednich wartości punktowych. 

 
Punkty w ramach kryterium 
nie podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 5.  

W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 

5. Rozwiązanie problemu 
dodatkowego wskazanego 
w Strategii ZIT BOF 

Ocena kryterium: 
Ocenie będzie podlegać, czy realizacja zgłaszanego projektu, poza 
bezpośrednim rozwiązaniem zidentyfikowanego w nim problemu 
(uznanego przez Wnioskodawcę za problem wiodący), przyczynia się do 
rozwiązywania innych problemów wskazanych w Strategii ZIT BOF: 

 10 pkt. - Wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia 
się do rozwiązania co najmniej dwóch problemów dodatkowych 
poza wskazanym problemem wiodącym, 

 5 pkt. - Wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się 
do rozwiązania jednego problemu dodatkowego poza wskazanym 
problemem wiodącym, 

 0 pkt. - Wnioskodawca nie wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia 
się do rozwiązania co najmniej jednego problemu dodatkowego 
poza wskazanym problemem wiodącym. 

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 

Punkty w ramach kryterium 
nie podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium nie 

jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 
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punktowych. 

6. Projekt zapewnia 

zatrudnienie osób z 

niepełnosprawnościami w 

ramach personelu 

merytorycznego projektu. 

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zapewnia zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami w ramach personelu merytorycznego projektu. 
 
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może prowadzić do wykluczenia 
społecznego, dlatego tak istotne znaczenie ma aktywne wspieranie osób z 
niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium przyczyni się do realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zatrudnienia w 
ramach personelu merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa okresu realizacji 
projektu. 
 

 tak – 5 pkt.,  

 nie – 0 pkt.  
 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. Kryterium będzie oceniane na zasadzie 
„spełnia-nie spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 

Punkty w ramach kryterium 
nie podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 5.  

W ramach oceny kryterium nie 

jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 

7. Wpływ projektu na rozwój 
gospodarczo-społeczny 
(siła oddziaływania) 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie wpływ efektów realizacji projektu na rozwój 
gospodarczy i społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego 
rozwoju w wymiarze metropolitalnym. Punkty będą przyznawane w 
następujący sposób: 

 10 pkt. – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF, 

 5 pkt. – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF, 

 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF. 

Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny będzie badany na 
podstawie relatywnego stopnia realizacji czynników wpływających na 

Punkty w ramach kryterium 
nie podlegają sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  
 
W ramach oceny kryterium nie 

jest wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 
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kształtowanie się wskaźników strategicznych na podstawie poniższego 
wzoru:  

Wk = 
  

    
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest stymulantą, 

Wk = 
    

  
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest destymulantą, 

gdzie:  
Wk – wskaźnik k-tego projektu ocenianego w konkursie,  
k – numer projektu ocenianego w konkursie,  
Sk – wskaźnik oceniający wpływ projektu na rozwój społeczno-gospodarczy,  
Smax – najwyższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na rozwój 
społeczno-gospodarczy, spośród wszystkich projektów złożonych w danym 
konkursie (Smax = max{Si}, i = 1, 2, …, k),  
Smin – najniższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na rozwój 
społeczno-gospodarczy, badana na podstawie wszystkich projektów 
złożonych w danym konkursie (Smin = min{Si}, i = 1, 2, …, k).  
Punktacja będzie przyznawana na podstawie wskaźnika Wk w następujący 
sposób:  

 40% i mniej – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF,  

 powyżej 40% do 80% włącznie – stwierdzenie umiarkowanego 
wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny BOF,  

 powyżej 80% – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF.  

 
 
Wskaźnikiem wykorzystywanym w celu ustalenia liczby punktów w ramach 
kryterium będzie wskaźnik produktu EFS (stymulanta): „Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie”.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.  
 
W przypadku, kiedy w ramach naboru wpłynie tylko jeden wniosek, 
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projekty nie podlegają rankingowi, powyższy wzór nie ma zastosowania i 

projekt automatycznie otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach 
niniejszego kryterium 

 

 

  



228 
 

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP 2014‐2020 

Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF 
Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

Typ projektu nr 2 -  Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem  
społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych 

 

Kryteria dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe 

pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu 

projektu) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zapotrzebowanie na 
usługi społeczne 

Wymogi kryterium: 
Czy działania w projekcie obejmują swoim zasięgiem obszar, w 
ramach którego zostały zdefiniowane deficyty w zakresie 
dostępności do poszczególnych rodzajów usług z 
uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów i potrzeb? 

 

Badane jest powiązanie analizy przeprowadzonej przez 
beneficjenta z dokumentami szczebla regionalnego określonymi 
w Regulaminie konkursu. 

Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020, które wskazują, że przedsięwzięcia dotyczące 
poprawy dostępu do usług społecznych mają być realizowane 
na obszarach, na których istnieją deficyty w zakresie 
dostępności do poszczególnych rodzajów usług. 

Obszary kwalifikujące się do otrzymania wsparcia zdefiniowane 
zostaną w Regulaminie konkursu w oparciu o analizę 

 
Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  
 
Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 
 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
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uwarunkowań wewnątrzregionalnych. 

 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu 

podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych 

2. Kompleksowy charakter 
projektu 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt obejmuje poszerzenie dotychczasowego zakresu 
działań profilaktycznych wspierających rodzinę w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub specjalistyczne 
poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w 
pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewniając co 
najmniej dwie z poniższych form wsparcia, stosowane w 
zależności od indywidualnie ustalonych potrzeb uczestników 
projektu: 

i) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i 
mediacja;  

j) pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa 
rodzinnego;  

k) objęcie opieką i wychowaniem dzieci w placówce 
wsparcia dziennego; 

l) organizowanie dla rodzin grup samopomocowych, 
mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 
zapobieganie izolacji. 
 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

3. Trwałość projektu Wymogi kryterium: 
Czy projekt zakłada trwałość miejsc świadczenia usług 
społecznych utworzonych w ramach projektu (trwałość w 
rozumieniu instytucjonalnej gotowości podmiotów do 
świadczenia usług) po jego zakończeniu co najmniej przez okres 

 
 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
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odpowiadający okresowi realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku wsparcia na tworzenie nowych placówek 
wsparcia dziennego okres ten nie będzie krótszy niż 2 lata? 

 
Kryterium wynika z obowiązku zastosowania mechanizmów 
gwarantujących zachowanie trwałości miejsc utworzonych ze 
środków EFS, nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotu do świadczenia usług. 
 
W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać będzie 
również analiza zagrożeń dotyczących utrzymania trwałości 
projektu i zaplanowane odpowiednie działania w przypadku ich 
wystąpienia.  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak”, „nie”. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

4. Grupa docelowa projektu Wymogi kryterium: 

Czy projekt skierowany jest wyłącznie do grup docelowych z 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego? 
 
W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać, czy projekt 
jest  skierowany do grup docelowych z obszaru Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego (w przypadku osób fizycznych uczą 
się, pracują lub zamieszkują one na obszarze BOF w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 
BOF). 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 

 

Projekty niespełniające kryterium będą 
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Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zapewnia preferencje wyboru osób lub rodzin 
korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin 
stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina 
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących? 
 
Projekt zapewnienia komplementarność wsparcia z Programem 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w 
zakresie wyboru grupy docelowej i ustalenia zakresu działań. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we 
wniosku o dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, 
że  w projekcie przewidziano preferencja dla osób 
korzystających z PO PŻ wraz z opisem zasad preferencji.  
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie 
wskazany w Regulaminie konkursu. 

 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

Wymogi kryterium:  
Czy projekt zapewnia preferencje uczestnictwa dla osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego 
rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
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przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020? 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we 
wniosku o dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, 
że  w projekcie przewidziano preferencja dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego wraz z opisem zasad 
preferencji. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

5. Zgodność z celami 
rozwojowymi 
określonymi w Strategii 
ZIT BOF 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt realizuje cel Strategii ZIT BOF w zakresie PI 9iv 
określony jako „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych, w szczególności usług środowiskowych, 
opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym”? 
 
Niniejsze kryterium ma służyć eliminacji projektów 
niezgodnych z założeniami Strategii ZIT BOF, nie mających 
wpływu na realizację wytyczonych w niej celów lub wręcz z 
nimi sprzecznych. 
 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
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Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest 
odpowiedzią na główne i istotne problemy określone w 
Strategii ZIT BOF? 

 
Niniejsze kryterium ma służyć eliminacji projektów 
niezgodnych z założeniami Strategii ZIT BOF. Proponowane w 
projekcie działania powinny odpowiadać określonym w niej 
problemom. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

6. Poprawność doboru 
wskaźników 
uwzględnionych w 
Strategii ZIT BOF 

Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca dokonał prawidłowego doboru 
wskaźników, tj. czy wskazane przez Wnioskodawcę wskaźniki 
są zgodne ze wskaźnikami dedykowanymi dla danego 
Działania/Poddziałania w Strategii ZIT BOF oraz czy są 
adekwatne dla danego typu projektu? 
 
Kryterium służy weryfikacji, czy projekt faktycznie będzie 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
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przekładał się na realizację mierników realizacji celów 
określonych w Strategii ZIT BOF.  
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników 
monitoringu określonych w Strategii ZIT BOF? 

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz wskaźniki produktu, 
określone w Strategii ZIT BOF, które obligatoryjnie powinny 
znaleźć się w projekcie: 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie, 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu. 

 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 
 
 

Kryteria premiujące 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis kryterium 

1. Zasięg 
oddziaływania 
projektu 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu. Preferowane są projekty 
o zasięgu oddziaływania w większej liczbie gmin na terenie BOF. Pod pojęciem 
zasiągu oddziaływania należy rozumieć wpływ operacji na dany obszar: 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje tylko jedną gminę BOF – 3 pkt., 
 projekt swoim zasięgiem obejmuje co najmniej 5 gmin BOF – 6 pkt., 
 projekt swoim zasięgiem obejmuje cały teren BOF – 10 pkt. 

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

Punkty w ramach 
kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  

 

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 

2. Szczególny charakter 
wsparcia 

Ocena kryterium: 

Preferowane będą projekty, które w największym stopniu będą odpowiadały na 
zdiagnozowane najpilniejsze potrzeby BOF w sferze usług społecznych. Ocenie 
podlegać będzie, czy w ramach projektu planuje się: 

 w ramach usług pieczy zastępczej rozwój rodzinnych form pieczy 
zastępczej – 5 pkt., 

 działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 
wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie – 5 pkt.  

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.   

Punkty w ramach 
kryterium podlegają 
sumowaniu.  
 

Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 

kryterium: 10. 

 

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 

3. Partnerski charakter 
projektu 

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany będzie przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne w partnerstwie 
z jednostkami spoza sektora publicznego? 
 

 tak – 10 pkt., 
 nie – 0 pkt. 

 

Punkty w ramach 
kryterium podlegają 
sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 
kryterium: 25.  
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Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest w 
partnerstwie większej liczb podmiotów niż dwóch.  
 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów projekt realizowany jest w partnerstwie 
jednostek samorządu terytorialnego z PES. 

 

Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli przewiduje się do realizacji 

kompleksowe projekty łączące wsparcie rodziny i wsparcie pieczy zastępczej 

obejmujące działania na rzecz biologicznej rodziny dziecka przebywającego w 

pieczy zastępczej oraz intensyfikowanie współpracy ze społecznością lokalną, w 

celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny biologicznej i zakładające 

partnerstwo lub współpracę OPS i PCPR lub innych jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub innych służb działających na 

rzecz dziecka i rodziny.  

 

 0 pkt. - projekt nie jest realizowany w partnerstwie bądź partnerstwo 
ma innego rodzaju charakter niż wskazane powyżej.  

 

Preferowane będą kompleksowe projekty zakładające partnerstwo lub 

współpracę. Realizacja projektów w partnerstwie instytucji działających lokalnie 

na rzecz tej samej grupy odbiorców wsparcia ma na celu nie tylko wzrost 

skuteczności działań, ale także zapewnienie ich koordynacji. Współdziałanie 

publicznych i niepublicznych podmiotów pomocy i integracji społecznej stanowi 

jeden z najistotniejszych elementów aktywnej polityki społecznej, umożliwiający 

angażowanie jak największej liczby podmiotów działających na rzecz osób 

wykluczonych - na zasadach pełnego partnerstwa w zakresie zarówno 

programowania jak i realizacji projektów. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 
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4. Innowacyjność 
projektu 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada wykorzystanie co najmniej jednego 
z pozytywnie zwalidowanych produktów finalnych (w całości) wypracowanych 
w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w obszarze integracji 
społecznej w ramach POKL w perspektywie finansowej 2007-2013, Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój:: 

 tak – 5 pkt., 
 nie – 0 pkt. 

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 

Punkty w ramach 
kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 
kryterium: 5.  

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 

5. Rozwiązanie 
problemu 
dodatkowego 
wskazanego 
w Strategii ZIT BOF 

Ocena kryterium: 
Ocenie będzie podlegać, czy realizacja zgłaszanego projektu, poza bezpośrednim 
rozwiązaniem zidentyfikowanego w nim problemu (uznanego przez 
Wnioskodawcę za problem wiodący), przyczynia się do rozwiązywania innych 
problemów wskazanych w Strategii ZIT BOF: 

 10 pkt. - Wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się do 
rozwiązania co najmniej dwóch problemów dodatkowych poza 
wskazanym problemem wiodącym, 

 5 pkt. - Wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się do 
rozwiązania jednego problemu dodatkowego poza wskazanym 
problemem wiodącym, 

 0 pkt. - Wnioskodawca nie wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się 
do rozwiązania co najmniej jednego problemu dodatkowego poza 
wskazanym problemem wiodącym. 

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

Punkty w ramach 
kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 
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6. Projekt zapewnia 
zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościa
mi w ramach 
personelu 
merytorycznego 
projektu. 

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zapewnia zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnościami w ramach personelu merytorycznego projektu. 
 
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może prowadzić do wykluczenia 
społecznego, dlatego tak istotne znaczenie ma aktywne wspieranie osób  
z niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium przyczyni się do realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zatrudnienia w ramach 
personelu merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa okresu realizacji 
projektu. 
 

 tak – 5 pkt.,  
 nie – 0 pkt.  

 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 

Punkty w ramach 
kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 
kryterium: 5.  

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 

7. Wpływ projektu na 
rozwój gospodarczo-
społeczny (siła 
oddziaływania) 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie wpływ efektów realizacji projektu na rozwój 
gospodarczy i społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju 
w wymiarze metropolitalnym. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 10 pkt. – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF, 

 5 pkt. – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF, 

 1 pkt  – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny 
BOF. 

 
Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny będzie badany na podstawie 
relatywnego stopnia realizacji czynników wpływających na kształtowanie się 
wskaźników strategicznych na podstawie poniższego wzoru:  

Punkty w ramach 
kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  
 

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 
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Wk = 
  

    
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest stymulantą, 

Wk = 
    

  
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest destymulantą, 

gdzie:  
Wk – wskaźnik k-tego projektu ocenianego w konkursie,  
k – numer projektu ocenianego w konkursie,  
Sk – wskaźnik oceniający wpływ projektu na rozwój społeczno-gospodarczy,  
Smax – najwyższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na rozwój 
społeczno-gospodarczy, spośród wszystkich projektów złożonych w danym 
konkursie (Smax = max{Si}, i = 1, 2, …, k),  
Smin – najniższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na rozwój 
społeczno-gospodarczy, badana na podstawie wszystkich projektów złożonych 
w danym konkursie (Smin = min{Si}, i = 1, 2, …, k).  
Punktacja będzie przyznawana na podstawie wskaźnika Wk w następujący 
sposób:  

 40% i mniej – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF,  

 powyżej 40% do 80% włącznie – stwierdzenie umiarkowanego wpływu 
na rozwój gospodarczo-społeczny BOF,  

 powyżej 80% – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF.  

 
Wskaźnikiem wykorzystywanym w celu ustalenia liczby punktów w ramach 
kryterium będzie wskaźnik produktu EFS (stymulanta): „Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie”.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.  
 

W przypadku, kiedy w ramach naboru wpłynie tylko jeden wniosek, projekty nie 
podlegają rankingowi, powyższy wzór nie ma zastosowania i projekt 
automatycznie otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach niniejszego 
kryterium. 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoba 
200 

2. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

osoba 
podlega monitorowaniu 

3. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie  

osoba 
podlega monitorowaniu 

4. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

osoba 
podlega monitorowaniu 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary 
Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu 

sztuka 95% 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu 
programu 

osoba 

podlega monitorowaniu 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły 
opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej w programie 

osoba 
podlega monitorowaniu 

4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu 

% podlega monitorowaniu 

5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu 

% podlega monitorowaniu 



242 
 

6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 
% podlega monitorowaniu 

 

7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego (PI 9v) 

 

Załącznik do uchwały Nr 30/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 7 października 2019 r. 

KARTA KONKURSU NR RPPD.07.03.00-IZ.00-20-001/19 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie  7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego (PI 9v) 

Cel działania Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 

Tryb wyboru: 
 

Nabór konkursowy 
 

Planowany termin ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru wniosków * 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja  

na 
konkurs 

Instytucja Ogłaszająca 
Konkurs 

Ogłoszenie: 
marzec 2019 

 
Nabór: 

kwiecień 2019 

Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania 
wspierające rozwój ekonomii społecznej  

16,5 mln 
** 

IZ RPOWP 

* Dopuszczona została możliwość przesunięcia planowanego termin ogłoszenia konkursu i rozpoczęcia naboru wniosków. 
** Dopuszczona została możliwość zmniejszenia alokacji na konkurs do kwoty 12,5 mln, w przypadku braku zgody KE na zwiększenie środków w Działaniu 7.3 (przesunięcie rezerwy wykonania w ramach Osi VII).  
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SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
W RAMACH RPOWP 2014-2020 

DZIAŁANIE 7.3 WZMOCNIENIE ROLI EKONOMII SPOŁECZNEJ W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 
Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 

ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

1. Obszar realizacji projektu jest zawężony wyłącznie do terytorium 
jednego/całego subregionu w województwie podlaskim. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 
 
Kryterium wynika z podziału województwa 
podlaskiego na cztery subregiony: Subregion 
Białostocki, Subregion Bielski, Subregion 
Łomżyński, Subregion Suwalski i pozwoli na 
objęcie wsparciem PES z obszaru całego 
województwa podlaskiego.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie 
znajdzie się informacja/deklaracja, że wniosek 
o dofinansowanie składany w ramach 
konkursu obejmuje swoim zasięgiem obszar 
jednego/całego subregionu. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium.  
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
 
 

2. OWES współpracuje z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie 
przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w 
nowych i istniejących PS. 
 
 
 
 
 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium.  
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2014-2020. 
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w sytuacji, gdy Wnioskodawca zaplanował 
współpracę z właściwymi terytorialnie PUP w 
zakresie przyznawania wsparcia finansowego 
na tworzenie miejsc pracy w nowych i 
istniejących PS. Spełnienie danego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

3. Projekt zapewnia współpracę OWES z ROPS, której elementem 
będzie, co najmniej plan i zasady współpracy oraz realizacji 
wspólnych inicjatyw, z uwzględnieniem podziału zadań i obszarów 
kompetencji głównie w zakresie działań animacyjnych adresowanych 
do sektora publicznego (w szczególności jednostek samorządu 
terytorialnego). 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
sytuacji, gdy projekt zapewnia współpracę 
OWES z ROPS, której elementem będzie, co 
najmniej plan i zasady współpracy oraz 
realizacji wspólnych inicjatyw, z 
uwzględnieniem podziału zadań i obszarów 
kompetencji głównie w zakresie działań 
animacyjnych adresowanych do sektora 
publicznego (w szczególności jednostek 
samorządu terytorialnego), służących 
zwiększeniu udziału PES w rynku (m.in. 
działania związane z uwzględnieniem 
aspektów społecznych w zamówieniach 
publicznych oraz zwiększeniu roli PES w 
realizacji usług społecznych świadczonych w 
interesie ogólnym (w szczególności działania 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium.  
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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zwiększające wykorzystanie mechanizmu 
zlecania usług zgodnie z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie).  
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

4. Operatorami wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy i 
świadczenie pozostałych usług, w tym usług wsparcia ekonomii 
społecznej są Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). 
 
 
 
 
 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
sytuacji, gdy w projekcie zostanie 
zapewnione, że zarówno operatorami 
wsparcia finansowego na tworzenie miejsc 
pracy i świadczenie pozostałych usług, w tym 
usług wsparcia ekonomii społecznej są 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(OWES) tj. podmiot lub partnerstwo 
posiadający akredytację, świadczący 
komplementarnie pakiet usług wsparcia 
ekonomii społecznej wskazanych w Krajowym 
Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej 
(KPRES). 
Usługi wsparcia ekonomii społecznej – pakiet 
usług rozumianych zgodnie z KPRES, 
świadczonych komplementarnie, obejmujący: 
usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), 
rozwoju ekonomii społecznej (usługi 
inkubacyjne) usługi wsparcia istniejących PS 
(usługi biznesowe). 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium.  
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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O dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 
2014-2020 mogą ubiegać się podmioty lub 
partnerstwa świadczące usługi wsparcia 
ekonomii społecznej nieposiadające 
akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację 
przed zawarciem umowy o dofinansowanie 
projektu. Umowa o dofinansowanie projektu 
nie może zostać zawarta z projektodawcą, 
który nie przedłoży RPOWP dokumentu 
potwierdzającego otrzymanie akredytacji. 
Uszczegółowienie powyższych zapisów 
przedstawione zostanie w Regulaminie 
konkursu.  
 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

5. Projekt zakłada osiągnięcie przez OWES wszystkich niżej 
wymienionych wskaźników efektywnościowych odpowiednio dla 
danego subregionu*:  
 

Wskaźnik 1 liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności 
OWES wypracowały założenia co do utworzenia PES 

Nazwa subregionu Minimalny poziom wskaźnika 

Subregion Białostocki 20 

Subregion Bielski 10 

Subregion Łomżyński 18 

Subregion Suwalski 19 

 
 

Wskaźnik 2 liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES 
przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na 
celu rozwój ekonomii społecznej 

Nazwa subregionu Minimalny poziom wskaźnika 

Subregion Białostocki 15 

Subregion Bielski 5 

Subregion Łomżyński 10 

Subregion Suwalski 10 

 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
sytuacji, gdy w projekcie zostanie zapewnione 
osiągnięcie przez OWES wszystkich zawartych 
wskaźników efektywnościowych odpowiednio 
dla danego subregionu.  
Ponadto w stosunku do Wskaźnika 3 liczba 
miejsc pracy utworzonych w wyniku 
działalności OWES dla osób, wskazanych w 
definicji PS Wnioskodawca zobligowany jest 
do wskazania we wniosku o dofinansowanie 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium.  
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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Wskaźnik 3 liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności 
OWES dla osób, wskazanych w definicji PS 

Nazwa subregionu Minimalny poziom wskaźnika 

Subregion Białostocki 66 

Subregion Bielski 35 

Subregion Łomżyński 61 

Subregion Suwalski 65 

 
 

Wskaźnik 4 liczba organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność 
gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES 

Nazwa subregionu Minimalny poziom wskaźnika 

Subregion Białostocki 9 

Subregion Bielski 3 

Subregion Łomżyński 6 

Subregion Suwalski 6 

 
 
 

Wskaźnik 5 procent wzrostu obrotów PS objętych wsparciem 

Nazwa subregionu Minimalny poziom wskaźnika 

Subregion Białostocki - minimalny procent wzrostu 
obrotów PS: 1% 
- minimalny odsetek PS, u 
których odnotowano ten 
wzrost: 30% 

Subregion Bielski - minimalny procent wzrostu 
obrotów PS: 1% 
- minimalny odsetek PS, u 
których odnotowano ten 
wzrost: 30% 

Subregion Łomżyński - minimalny procent wzrostu 
obrotów PS: 1% 
- minimalny odsetek PS, u 
których odnotowano ten 
wzrost: 30% 

wskaźników (bez wartości docelowych) 
odnoszących się do: 
- liczby miejsc pracy utworzonych w 
istniejących PS, 
- liczby miejsc pracy utworzonych w nowo 
powstałych PS. 
Definicje wskaźników stanowiące załącznik do 
ww. Wytycznych zostaną umieszczone w 
Regulaminie konkursu.  
 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 
* W przypadku braku zgody KE na zwiększenie 
środków w Działaniu 7.3 (przesunięcie 
rezerwy wykonania w ramach Osi VII) alokacja 
na konkurs zostanie zmniejszona do kwoty 
12,5 mln. Adekwatnie zostaną zmniejszone 
wskaźniki efektywnościowe w projektach 
odpowiednio dla danego subregionu:  

Wskaźnik 1 liczba grup inicjatywnych, które 
w wyniku działalności OWES wypracowały 
założenia co do utworzenia PES 

Nazwa subregionu Minimalny poziom 
wskaźnika 

Subregion 
Białostocki 

15 

Subregion Bielski 8 

Subregion 
Łomżyński 

14 

Subregion Suwalski 15 

 

Wskaźnik 2 liczba środowisk, które w 
wyniku działalności OWES przystąpiły do 
wspólnej realizacji przedsięwzięcia 
mającego na celu rozwój ekonomii 
społecznej 

Nazwa subregionu Minimalny poziom 
wskaźnika 
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Subregion Suwalski - minimalny procent wzrostu 
obrotów PS: 1% 
- minimalny odsetek PS, u 
których odnotowano ten 
wzrost: 30% 

 

Subregion 
Białostocki 

15 

Subregion Bielski 5 

Subregion 
Łomżyński 

10 

Subregion Suwalski 10 

 

Wskaźnik 3 liczba miejsc pracy 
utworzonych w wyniku działalności OWES 
dla osób, wskazanych w definicji PS 

Nazwa subregionu Minimalny poziom 
wskaźnika 

Subregion 
Białostocki 

50 

Subregion Bielski 26 

Subregion 
Łomżyński 

46 

Subregion Suwalski 49 

 

Wskaźnik 4 liczba organizacji 
pozarządowych prowadzących działalność 
odpłatną pożytku publicznego lub 
działalność gospodarczą utworzonych w 
wyniku działalności OWES 

Nazwa subregionu Minimalny poziom 
wskaźnika 

Subregion 
Białostocki 

9 

Subregion Bielski 3 

Subregion 
Łomżyński 

6 

Subregion Suwalski 6 

 

Wskaźnik 5 procent wzrostu obrotów PS 
objętych wsparciem 

Nazwa subregionu Minimalny poziom 
wskaźnika 

Subregion - minimalny procent 
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Białostocki wzrostu obrotów 
PS: 1% 
- minimalny odsetek 
PS, u których 
odnotowano ten 
wzrost: 30% 

Subregion Bielski - minimalny procent 
wzrostu obrotów 
PS: 1% 
- minimalny odsetek 
PS, u których 
odnotowano ten 
wzrost: 30% 

Subregion 
Łomżyński 

- minimalny procent 
wzrostu obrotów 
PS: 1% 
- minimalny odsetek 
PS, u których 
odnotowano ten 
wzrost: 30% 

Subregion Suwalski - minimalny procent 
wzrostu obrotów 
PS: 1% 
- minimalny odsetek 
PS, u których 
odnotowano ten 
wzrost: 30% 

 

6. Projekt preferuje tworzenie miejsc pracy i PS w kluczowych sferach 
rozwojowych wskazanych w KPRES, tj. zrównoważony rozwój, 
solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, 
budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w 
kierunkach rozwoju określonych w Strategii Rozwoju Województwa 
Podlaskiego do 2020 roku i w Wieloletnim Programie Rozwoju 
Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020. 
 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium.  
 
Projekty niespełniające kryterium 
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Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
sytuacji, gdy w projekcie wśród kryteriów na 
podstawie, których przyznawane będzie 
wsparcie finansowe na tworzenie nowych 
miejsc pracy uwzględnione zostanie kryterium 
preferujące tworzenie miejsc pracy w 
kluczowych sferach rozwojowych wskazanych 
w KPRES, tj. zrównoważony rozwój, 
solidarność pokoleń, polityka rodzinna, 
turystyka społeczna, budownictwo społeczne, 
lokalne produkty kulturowe oraz w 
kierunkach rozwoju określonych w Strategii 
Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 
roku i w Wieloletnim Programie Rozwoju 
Ekonomii Społecznej w Województwie 
Podlaskim na lata 2013-2020. 
Jednocześnie zakres preferowanych sfer 
rozwojowych oraz sposób ich premiowania 
zostanie uzgodniony przez IZ RPOWP z 
Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii 
Społecznej oraz realizatorami OWES 
najpóźniej 2 miesiące po rozpoczęciu 
projektu. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
 

7. OWES zapewnia konkurencyjny, transparentny i oparty na 
merytorycznych przesłankach, sposób przyznawania wsparcia 
finansowego na utworzenie miejsca pracy, opierający się na 
jednolitych zasadach w województwie podlaskim, obejmujących co 
najmniej regulamin udzielania wsparcia finansowego na utworzenie 
miejsca pracy,, opracowanych we współpracy z ROPS 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 
Wprowadzenie kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020.  
 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium.  
 
Projekty niespełniające kryterium 
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Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
sytuacji, gdy w projekcie zapewnione zostanie 
opracowanie we współpracy z ROPS 
regulaminu udzielania wsparcia finansowego 
na utworzenie miejsca pracy oraz stosowanie 
konkurencyjnego, transparentnego i opartego 
na merytorycznych przesłankach, sposobu 
przyznawania wsparcia finansowego na 
utworzenie miejsca pracy opierającego się na 
jednolitych zasadach w województwie 
podlaskim  
 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
 

8. OWES w ramach realizowanego projektu współpracuje z 
beneficjentami projektów PI 9i i PI 9iv w celu wspierania tworzenia 
miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym szczególnie osób wychodzących z WTZ, CIS, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych i 
innych tego typu placówek. 
 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione, gdy 
w projekcie zaplanowano współpracę z 
beneficjentami projektów PI 9i i PI 9iv oraz 
czy wskazano zakres i zasady współpracy w 
celu wspierania zatrudnienia w sektorze 
ekonomii społecznej osób wychodzących z 
WTZ, CIS, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, zakładów poprawczych i 
innych tego typu placówek. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium.  
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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9. OWES zapewnia, że w dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia 
miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw społecznych preferowane są 
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji 
wymaga dalszego wsparcia w ramach projektu OWES 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub 
„nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione, gdy 
kryteria wyboru uczestników projektu 
zapewniają preferencje dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, 
a których ścieżka reintegracji wymaga 
dalszego wsparcia w ramach projektu OWES. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium.  
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
 

 

 
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU 

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 
L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu *** 

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 
w programie 

osoby 2821 

2 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem szt. 221 

 
L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

osoby 17% 

2 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych szt. 227 
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*** Dopuszczona została możliwość adekwatnego zmniejszenia wartości wskaźników do osiągniecia w ramach konkursu w przypadku braku zgody KE na zwiększenie środków w Działaniu 7.3 (przesunięcie rezerwy 
wykonania w ramach Osi VII).  

 
 

 
 KARTA NABORU POZAKONKURSOWEGO NR RPPD.07.03.00-IZ.00-20-001/19 

 
 
 
 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie  7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego (PI 9v) 

Cel działania Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 

Tryb wyboru: 

 
Nabór pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia konkursu 
i rozpoczęcia naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja  

 
Instytucja Ogłaszająca Nabór 

Pozakonkursowy 

Wezwanie: 
styczeń 2019 

 
Nabór: 

luty 2019 

Realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działania mające 
na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie 

1 175 309,00  IZ RPOWP 

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS 
W RAMACH RPOWP 2014-2020 

DZIAŁANIE 7.3 WZMOCNIENIE ROLI EKONOMII SPOŁECZNEJ W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 
Priorytet Inwestycyjny 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 

ułatwiania dostępu do zatrudnienia 
 

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: 1. KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1. Okres realizacji projektu jest zgodny z wezwaniem do złożenia wniosku             
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. 
 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  

W przypadku projektów pozakonkursowych 
spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z kryteriów formalnych są 
kierowane do poprawy/uzupełnienia 

2. Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego

21
 są rozliczane 

uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, a projekty o wartości przekraczającej 100 000 
EUR wkładu publicznego

22
 - na podstawie rzeczywiście poniesionych 

wydatków. 
 

3.   Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych RPOWP (wersja obowiązująca na dzień          26 
września 2018 r.) jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o 
dofinansowanie w ramach właściwego Działania RPOWP. 

Nazwa kryteriów: 2. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. Analiza problemowa i zgodność projektu z właściwymi celami RPOWP, w 
tym:  

 analiza zidentyfikowanych kwestii problemowych; 

 trafność doboru celu głównego projektu i sposobu w jaki projekt 
przyczyni się do osiągnięcia właściwych celów RPOWP. 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  

W przypadku projektów pozakonkursowych 
spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z kryteriów merytorycznych są 
kierowane do poprawy/uzupełnienia. 

2. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego 
RPOWP, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną 
objęci wsparciem; potrzeb i oczekiwań uczestników projektu           
w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, 
a także barier, na które napotykają uczestnicy projektu; 

 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów 
rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób                     z 
niepełnosprawnościami. 

3. Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach 

                                                           
21 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru projektu pozakonkursowego. 
22 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru projektu pozakonkursowego. 
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projektu, w tym opisu: 

 zasadność potrzeby realizacji zadań; 

 racjonalności harmonogramu realizacji projektu; 

 wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań 
oraz trafności i adekwatności ich doboru oraz opisu w kontekście 
realizacji właściwego celu szczegółowego RPOWP. 

4. 
Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy w tym w szczególności: 

 potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków 
lokalowych wnioskodawcy i sposobu jego wykorzystania w ramach 
projektu; 

 potencjału kadrowego wnioskodawcy i sposobu jego wykorzystania 
w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane 
do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie). 

5. 
Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie. 

6. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym:  

 kwalifikowalność wydatków,  

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego 
celów,  

 racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja nakład-
rezultat),  

 poprawność stosowania kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),  

 zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w 
wezwaniu, 

 zgodność poziomu wydatków poniesionych na zakup środków 
trwałych z wezwaniem, 

 zgodność poziomu kosztów pośrednich z wezwaniem,  

 poprawność wniesienia wkładu własnego, w tym zgodność udziału 
z wezwaniem 

 poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu. 
 
Wydatki w projekcie są zgodne z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 
2014-2020.  
 

Nazwa kryteriów: 3. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi, 
w tym: 

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard 
minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 

 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

 zasadą zrównoważonego rozwoju.  
 

Ocena spełniania kryterium 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 

W przypadku projektów pozakonkursowych 
spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z kryteriów dopuszczających są 
kierowane do poprawy/uzupełnienia. 

2. Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do 
sposobu realizacji i zakresu projektu. 
 

3. Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego (wersja obowiązująca na dzień 26 września 2018 r.), w tym w 
zakresie: 

 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach 
projektów” w SzOOP, 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa 
docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w SzOOP, 

 zgodności z limitami określonymi w SzOOP (z wyłączeniem limitów 
określonych dla cross-financingu i środków trwałych). 
 

II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. Zakres działań realizowanych w projekcie jest zgodny 
z warunkami określonymi przez IZ w wezwaniu do 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 
Zastosowanie tego kryterium ma na celu zapewnienie 
realizacji projektu zgodnie z założeniami programu 

W przypadku projektów pozakonkursowych 
spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
 
Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów 
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oraz wytycznymi horyzontalnymi. 
 
Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana 
będzie w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 
 

dopuszczających szczególnych są kierowane do 
poprawy/uzupełnienia. 

2. Projekt zakłada współpracę z ośrodkami wsparcia 
ekonomii społecznej wyłonionymi w ramach 
konkursów ogłoszonych w Działaniu 7.3 RPOWP 
2014-2020, której elementem będzie, co najmniej 
plan i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych 
inicjatyw, z uwzględnieniem podziału zadań i 
obszarów kompetencji głównie w zakresie działań 
animacyjnych adresowanych do sektora publicznego 
(w szczególności jednostek samorządu 
terytorialnego). 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy 
w projekcie zapewniony zostanie plan i zasady 
współpracy ROPS z ośrodkami wsparcia ekonomii 
społecznej oraz realizacji wspólnych inicjatyw, z 
uwzględnieniem podziału zadań i obszarów 
kompetencji głównie w zakresie działań animacyjnych 
adresowanych do sektora publicznego (w 
szczególności jednostek samorządu terytorialnego). 
Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana 
będzie w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

Ocena spełnienia powyższego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 
W przypadku projektów pozakonkursowych 
spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z kryteriów dopuszczających 
szczególnych są kierowane do 
poprawy/uzupełnienia. 

3. Projekt zakłada opracowanie we współpracy z OWES 
sposobu przyznawania dotacji, opierającego się na 
jednolitych zasadach w województwie podlaskim, 
który obejmuje co najmniej regulamin udzielania 
dotacji.  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy 
w projekcie zapewnione zostanie opracowanie we 

Ocena spełnienia powyższego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o wniosek o 
dofinansowanie projektu. 
W przypadku projektów pozakonkursowych 
spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z kryteriów dopuszczających 
szczególnych są kierowane do 
poprawy/uzupełnienia. 
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współpracy z OWES co najmniej regulaminu udzielania 
dotacji w celu stosowania konkurencyjnego, 
transparentnego i opartego na merytorycznych 
przesłankach sposobu przyznawania dotacji 
opierającego się na jednolitych zasadach w 
województwie podlaskim.  
 
Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana 
będzie w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYBRANEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU POZAKONKURSOWEGO 
WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 
L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1. 
Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej 

sfinansowanych ze środków EFS 
szt. 

nie oznaczono wartości docelowej w ramach programu, 
wskaźnik podlega monitorowaniu 

 
L.p. 

Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem szt. 35* 
*wartość wskaźnika do osiągnięcia w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2021 roku 
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PROJEKTY ZINTEGROWANE  

3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 Pozaszkolne 

formy kształcenia dorosłych 

 
 
Załącznik do uchwały Nr 44/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2019 

KARTA KONKURSU NR RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/19 

Oś priorytetowa OŚ III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 

Działanie  Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu  

Poddziałanie 
3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie 

wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z 
potrzebami regionalnej gospodarki 

3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych 

Cel działania Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym 

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Typ projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Poddziałanie 3.2.1 
Projekty grantowe (tzw. bon na szkolenie) obejmujące:  

1. szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które 
z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem 
kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz 
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych23 

Poddziałanie 3.2.2 
Projekty grantowe (tzw. bon na szkolenie) dotyczące 
pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym 
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych, pozwalające na 
uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji zawodowych 

                                                           
23

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632), 
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2. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych 
istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku 
pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych 
kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia 
podyplomowe 

3. poradnictwo edukacyjno-zawodowe skierowane do 
osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie 
diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia 
odpowiedniej oferty edukacyjnej  

4. szkolenia i kursy umożliwiające uzyskiwanie 
i uzupełnianie wiedzy nieuwzględnione w 1 i 2 typie 
projektu24. 

uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe. 

Alokacja  
na konkurs 

47 600 000,00 zł 23 800 000,00 zł 

Instytucja Ogłaszająca Konkurs Ogłoszenie Nabór 

IP RPOWP  
czerwiec 2019 

 
lipiec 2019 

 

                                                           
24

 Typ projektu możliwy do realizacji w momencie włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.   
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KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 – PROJEKTY 
ZINTEGROWANE 

 
TRYB KONKURSOWY 

 
I ETAP OCENY – OCENA UPROSZCZONEGO WNIOSKU O DOFNANSOWANIE PROJEKTU ZINTEGROWANEGO 

 
DZIAŁANIE 3.2 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KAD REGIONU  

 
Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej 

gospodarki 
Priorytet inwestycyjny 10iii WYRÓWNYWANIE DOSTĘPU DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE O CHARAKTERZE FORMALNYM, NIEFORMALNYM I 

POZAFORMALNYM WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, POSZERZANIE WIEDZY, PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SIŁY ROBOCZEJ ORAZ 
PROMOWANIE ELASTYCZNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA, W TYM POPRZEZ DORADZTWO ZAWODOWE I POTWIERDZANIE NABYTYCH KOMPETENCJI 

oraz 
Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych 

Priorytet inwestycyjny 10 iv LEPSZE DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY, UŁATWIENIE PRZECHODZENIA Z 
ETAPU KSZTAŁCENIA DO ETAPU ZATRUDNIENIA ORAZ WZMACNIANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO I ICH JAKOŚCI, W TYM 
POPRZEZ MECHANIZMY PROGNOZOWANIA UMIEJĘTNOŚCI, DOSTOSOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA ORAZ TWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMÓW 

UCZENIA SIĘ POPRZEZ PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU REALIZOWANĄ W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI 

Kryteria formalne- poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi 
kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie 
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty
25

 
Ocena 

1.  Wstępna kwalifikacja 
Wnioskodawcy i projektu do 
wsparcia 

Wymogi kryterium: 

Projekt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – (wersja 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu.   

Spełnienie kryterium powinno być 

TAK/NIE 

                                                           
25

 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 
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obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPOWP) w następującym zakresie: 

 typ Beneficjenta –  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w 
szczególności podmioty prowadzące kształcenie i 
szkolenie osób dorosłych w systemie formalnym i 
pozaformalnym. 

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją 
form prawnych podmiotów gospodarki narodowej 
określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.). 

utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu. 

 typ projektu –  

W ramach Poddziałania 3.2.1:  

Projekty grantowe (tzw. bon na szkolenie) obejmujące: 

1. szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z 
własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem 
kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz 
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności 
poprzez kursy kompetencji ogólnych

26
 

2. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych 
istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku 
pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i 
poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu.   

TAK/NIE 

                                                           
26

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632),   
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3. poradnictwo edukacyjno-zawodowe skierowane do osób 
dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 
uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz 
wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej 

4. szkolenia i kursy umożliwiające uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy nieuwzględnione w 1 i 2 typie 
projektu

27
 

W ramach Poddziałania 3.2.2:  

Projekty grantowe (tzw. bon na szkolenie) dotyczące 
pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym 
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 
pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 
kompetencji zawodowych uzupełnione o poradnictwo 
edukacyjno-zawodowe.  

 

 działalność Wnioskodawca/y oraz Partnerów (o ile 
dotyczy) dotycząca projektu nie jest działalnością 
wykluczoną, o której mowa w: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych  

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.   

 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego. 

 

TAK/NIE 

                                                           
27

 Typ projektu możliwy do realizacji w momencie włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego. 
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 lokalizacja projektu. 

Kryterium ma na celu weryfikację czy obszar realizacji 
projektu jest zgodny z Regulaminem konkursu.  

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu. 

TAK/NIE 

2.  Projekt spełnia wymóg 
maksymalnego poziomu 
dofinansowania 

Wymogi kryterium: 

Czy poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny z 
Regulaminem konkursu lub SZOOP (wersja obowiązująca 
na dzień przyjęcia kryterium przez KM)? 

Kryterium ma na celu weryfikację, czy maksymalny udział 
środków UE+BP w planowanych wydatkach 
kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego 
wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych? 

  

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi co najmniej 
10% kosztów kwalifikowalnych w ramach każdego z 
poddziałań. 

Istnieje możliwość poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w zakresie: 

- błędów rachunkowych, 

- spójności wartości wskazanych w różnych 
częściach wniosku, 

- właściwych zaokrągleń liczb.  

 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu. 

TAK/NIE 
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3.  Termin i okres realizacji projektu Wymogi kryterium: 

Czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji projektu jest zgodny z ramami 
czasowymi kwalifikowalności, o których mowa 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020 obowiązujących na moment 
ogłoszenia konkursu, czyli nie wykracza poza daty 
graniczne, gdzie początkiem okresu kwalifikowalności 
wydatków w przypadku EFS jest dzień ogłoszenia 
konkursu, a końcową datą kwalifikowalności wydatków 
jest 31 grudnia 2023 r.? 

Istnieje możliwość poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu.   

TAK/NIE 

Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. 

Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne - poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe 
pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty
1 Ocena

 

1.  
Analiza problemowa i zgodność 
projektu z właściwymi celami 
szczegółowymi RPOWP 

Wymogi kryterium: 

Czy została przeprowadzona analiza problemowa (czy 
zostały zidentyfikowane problemy, na które odpowiada 
projekt)? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 
moment złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy uzasadniono konieczność realizacji projektu oraz 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

TAK/NIE 
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potrzebę jego finansowania środkami publicznymi? 

 
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 
moment złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

Wymogi kryterium: 

Czy określone przez Wnioskodawcę cele realizacji projektu 
są zbieżne z celem szczegółowym działania 3.2 
Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych 
poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym? 

Województwo podlaskie zmaga się z niedostosowaniem 
oferty kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy, co 
powoduje, że kompetencje i umiejętności zawodowe są 
nieadekwatne i niedostosowane do faktycznych potrzeb 
pracodawców. Obserwowany jest zbyt niski udział osób 
dorosłych w uczeniu się przez całe życie powodujący braki w 
dostosowaniu ich kompetencji do faktycznych potrzeb 
rynku pracy. Interwencje w ramach działania mają 
doprowadzić przede wszystkim do dostosowania oferty 
kształcenia ustawicznego do zmieniającego się rynku pracy, 
rozwoju kompetencji cyfrowych oraz upowszechnienia idei 
kształcenia przez całe życie. 

Celem podnoszenia kompetencji i kwalifikacji osób 
dorosłych planowane jest wsparcie wybranych 
pozaszkolnych formy kształcenia dorosłych, m.in. 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności 
zawodowych. Takie formy kształcenia są istotne z punktu 
widzenia funkcjonowania osób dorosłych na rynku pracy. 
Dają one możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji 
zawodowych w elastycznym systemie, który jest w stanie 
reagować na potrzeby lokalnego rynku. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 

TAK/NIE 
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projektu? oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w zakresie 
wartości wskaźników docelowych do 
poziomu uzasadnionego zapisami 
dokumentacji aplikacyjnej oraz 
wyjaśnieniami na etapie oceny projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu. 

2.  
Adekwatność doboru grupy 
docelowej 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zawiera opis istotnych cech uczestników (osób 
lub podmiotów) i jest on zgodny z wykazem zawartym w 
„Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w SZOOP 
RPOWP (wersja obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium 
przez KM)? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 
moment złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy opis grupy docelowej jest spójny z analizą 
problemową?  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 
moment złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 

3.  
Projekt jest zgodny z zasadami Wymogi kryterium: Istnieje możliwość poprawy projektu w TAK/NIE 
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horyzontalnymi  
Czy projekt zakłada, zgodnie z przepisami art. 7 i art. 8 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006: 
- pozytywny wpływ w zakresie zasady zrównoważonego 

rozwoju, 
- pozytywny wpływ w zakresie zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami? 

Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie 
dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, 
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz 
wszelkich innych produktów projektów dla wszystkich ich 
użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, 
stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014 – 2020: 
- pozytywny wpływ w zakresie zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn? 
- co najmniej neutralny wpływ w zakresie 

przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu 
przestrzennego? 

- co najmniej neutralny wpływ w zakresie zasady 
współpracy? 

Kryterium weryfikuje deklaratywny i faktyczny wpływ 
projektu na realizację zasad horyzontalnych. Uwzględniając 

zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu. 
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obowiązujące regulacje prawne, w tym zapisy Wytycznych 
w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu  oraz ideę 
interwencji w ramach Celu Tematycznego 10. 

Niedopuszczalne jest, aby zaplanowane działania wywierały 
negatywny wpływ na jakakolwiek zasadę horyzontalną. 

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie 
informacji podanych przez Wnioskodawcę, które powinny 
być użyteczne i wiarygodne. Samo stwierdzenie 
Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z daną zasadą 
horyzontalną jest niewystarczające. Należy pamiętać, że 
zaproponowanie działań wynikających jedynie z wymogów 
prawnych świadczy o neutralnym wpływie. 

4.  
Potencjał i doświadczenie 
wnioskodawcy niezbędne do 
realizacji projektu 
zintegrowanego 

Wymogi kryterium: 

Czy przedstawiony opis potencjału, w tym w szczególności 
potencjału finansowego, technicznego, kadrowego i 
społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) 
jest adekwatny do zakresu realizacji projektu 
zintegrowanego? 

Istnieje możliwość poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 
moment złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 
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5.  Zintegrowany charakter 
przedsięwzięcia 

Wymogi kryterium: 

Czy wykazano dodatkowy efekt wynikający z 
zaplanowania wspólnych działań w formie projektu 
zintegrowanego? 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu realizacji 
projektu 

TAK/NIE 

6.  
Poprawność doboru wskaźników  Wymogi kryterium: 

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników 
monitoringu określonych w Regulaminie konkursu, które 
Wnioskodawca ma obowiązek wybrania z listy 
wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz wskaźników 
produktu wszystkich adekwatnych do planowanych 
działań w projekcie oraz monitorowania ich w trakcie 
realizacji projektu, czyli: 
 w ramach Poddziałania 3.2.1. 
1) wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

3. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

2) wskaźniki produktu: 
1. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie 
2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie 
3. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie 
 w ramach Poddziałania 3.2.2 

Istnieje możliwość poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w uzupełnienia 
wskaźników we wniosku/skorygowania ich 
wartości docelowych do poziomu 
uzasadnionego zapisami dokumentacji 
aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na etapie 
oceny projektu. 

TAK/NIE 
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1) wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia. 
2) wskaźniki produktu: 

 
1. Liczba osób uczestniczących w 

pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie? 

 
 

7.  
Informacje zawarte w różnych 
częściach wniosku oraz 
załączników są ze sobą spójne i 
jednoznaczne 

Wymogi kryterium: 

Czy informacje niezbędne do dokonania oceny projektu i 
sposobu jego realizacji zawarte w dokumentach złożonych 
w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz czy 
możliwe jest dokonanie na ich podstawie oceny projektu 
w ramach wymaganych kryteriów merytorycznych? 

Możliwość korekt w zakresie 
wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności 
występującej w ramach złożonej 
dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na 
wezwanie IOK.  

Spełnienie kryterium weryfikowane jest do 
zakończenia oceny projektu. 

TAK/NIE 

UWAGA: Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w sposób 
bezpośredni przełożyć się na informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IOK do poprawy przy 

jednoczesnym wskazaniu zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim. 

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe 
pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).  

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty 
1 Ocena
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1. Doświadczenie wnioskodawcy Wymogi kryterium: 

Czy wnioskodawca i/lub partner w okresie 36 m-cy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 
prowadził w regionie działalność w zakresie doradztwa 
edukacyjno –zawodowego osób dorosłych? 

Wprowadzenie ww. kryterium wynika z konieczności 
zapewnienia, iż wnioskodawca i/lub partner posiadają 
wystarczające doświadczenie do zrealizowania zadań 
merytorycznych przedstawionych we wniosku 
o dofinansowanie. „Prowadzenie działalności” rozumiane 
jest jako realizacja zadań/ przedsięwzięć/ projektów we 
wskazanym obszarze. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 

2. Dostępność operatora bonu na 
szkolenie 

Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 
zagwarantuje spełnienie minimalnego wymogu 
dostępności tj. będzie prowadził biuro projektu (lub 
posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) w głównym mieście/-tach danego subregionu: 
Suwałkach dla podregionu suwalskiego, w Białymstoku dla 
podregionu białostockiego oraz Łomży i Bielsku Podlaskim 
dla podregionu Łomżyńskiego?  

Wprowadzenie kryterium ma na celu zagwarantowanie 
lepszego dostępu do informacji i usprawnienie kontaktu 
pomiędzy uczestnikami projektu a operatorem. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku i Strategii projektu grantowego. 

Istnieje możliwość poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE  
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3. Zapewnienie przeprowadzenia 
procesu wyboru grantobiorców 
zgodnie z RPOWP 2014-2020 

Wymogi kryterium: 

Czy z opisu sposobu realizacji projektu wynika, że 
Wnioskodawca zapewnia zachowanie zgodności z ustawą 
wdrożeniową? 

Istnieje możliwość poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści 
Strategii projektu grantowego. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca zapewnia prawidłowe 
przeprowadzenie naboru i wyboru grantobiorców oraz ich 
wsparcie zgodnie z zasadami określonymi w RPOWP 2014-
2020, w tym zgodnie z zachowaniem zasad bezstronności i 
przejrzystości (w tym czy określone zostały kryteria 
wyboru grantobiorców)? 

Wymogi kryterium: 

Czy strategia udzielania grantów zapewnia wybór 
grantobiorców zgodny z ustawą wdrożeniową? 

 

Wymogi kryterium: 

Czy strategia udzielania grantów zapewnia realizację 
założeń RPOWP co do grupy docelowej oraz realizacji 
założonych w programie wskaźników? 

 

Wymogi kryterium: 

Czy grupa docelowa obejmuje co najmniej 20% 
mieszkańców obszarów wiejskich? 
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Wymogi kryterium: 

Czy strategia udzielania grantów zawiera propozycję 
systemu zapewnienia jakości usług szkoleniowych, na 
które udzielne są bony? 

 

4. Minimalna efektywność 
podejmowanych w projekcie 
działań 

Wymogi kryterium:  

Czy określone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki 
postępu rzeczowego projektu potwierdzają, że co najmniej 
60% ogółu osób objętych wsparciem w projekcie uzyska 
kwalifikacje lub nabędzie kompetencje w wyniku udziału 
w projekcie? 

 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru.  

Dopuszcza się uzupełnienie wniosku 
w pełnym zakresie brzmienia kryterium. 

Kryterium weryfikowane na moment 
złożenia uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego i w oparciu o jego treść.   

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE 

Projekty niespełniające wszystkich kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych będą odrzucane na etapie oceny formalno-merytorycznej uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów 
merytorycznych dopuszczających. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% 
maksymalnej liczby punktów w ramach ogólnej oceny kryteriów różnicujących 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie 
Opis znaczenia 

kryterium/Możliwość dokonania 
korekty

 
Ocena
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1. Monitorowanie wsparcia  Ocena kryterium: 

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie oraz Strategii projektu grantowego w 
ramach niniejszego kryterium możliwe będzie przyznanie 
punktów w następującym zakresie: 

- Wnioskodawca przedstawił adekwatne do zakresu 
wsparcia realizowanego w projekcie kryteria i 
procedury weryfikacji jakościowej oferty 
szkoleniowej - maksymalna liczba punktów – 15, 

- Wnioskodawca przedstawił adekwatne do zakresu 
zadań realizowanych w projekcie procedury 
zapewniające racjonalność i efektywność wydatków 
związanych z finansowaniem usług szkoleniowych w 
ramach projektu - maksymalna liczba punktów – 10, 

- Wnioskodawca przedstawił adekwatne do rodzaju 
form wsparcia procedury dotyczące monitorowania 
i kontroli realizacji usług szkoleniowych – 
maksymalna liczba punktów – 5. 

Brak możliwości korekty.  

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na 
podstawie treści uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego.  

W ramach niniejszego kryterium 
punkty podlegają sumowaniu.   

Maksymalna liczba 
punktów - 30 

Minimalna liczba punktów 
zapewniająca ocenę 
pozytywną - 18 

2. Adekwatność potencjału 
wnioskodawcy z perspektywy 
zakresu projektu 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlega adekwatność opisu potencjału społecznego 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu 
realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego 
doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) 
jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z 
uwzględnieniem dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej: 

- w obszarze wsparcia projektu, 

- na rzecz grupy docelowej, do której skierowany 
będzie projekt oraz 

- na określonym terytorium, którego będzie 
dotyczyć realizacja projektu. 

Brak możliwości korekty.  

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na 
podstawie treści uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego. 

Maksymalna liczba 
punktów- 10 

Minimalna liczba punktów 
zapewniająca ocenę 
pozytywną - 6 

3. Adekwatność sposobu 
zarządzania projektem 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlega adekwatność sposobu zarządzania 

Brak możliwości korekty.  

Spełnienie danego kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów- 25 
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projektem do zakresu zadań w projekcie. Na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz 
Strategii projektu grantowego w ramach niniejszego 
kryterium możliwe będzie przyznanie punktów w 
następującym zakresie: 

- Wnioskodawca przedstawił adekwatne do zakresu 
zadań realizowanych w projekcie zasady 
rozliczania z grantobiorcami umów o powierzenie 
grantu - maksymalna liczba punktów – 5, 

- Wnioskodawca przedstawił strategię zarządzania 
projektem (adekwatną do zakresu i skali 
interwencji projektu, oraz zapewniającą sprawną, 
efektywną i terminową realizację przedsięwzięcia), 
uwzględniającą strukturę zarządzania projektem, 
planowany system przepływu informacji, a także 
wykaz kadry zaangażowanej w realizację projektu 
wraz z opisem doświadczenia i kompetencji 
personelu - maksymalna liczba punktów – 20. 

weryfikowane będzie na 
podstawie treści uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego. 

W ramach niniejszego kryterium 
punkty podlegają sumowaniu. 

Minimalna liczba punktów 
zapewniająca ocenę 
pozytywną - 15 

4. Działania operatora zapewniają 
odpowiedni sposób dotarcia 

Ocena kryterium: 

Ocenie będzie podlegać strategia udzielania grantów. Na 
podstawie informacji zawartych we wniosku 
o dofinansowanie oraz Strategii projektu grantowego, w 
ramach niniejszego kryterium możliwe będzie przyznanie 
punktów: 

- Wnioskodawca przedstawił kanały dotarcia do 
zainteresowanych (adekwatne do 
przeprowadzonej analizy grupy docelowej) – 
maksymalna liczba punktów 10; 

- zaplanowane w ramach projektu działania 
zakładają dotarcie do osób, które do tej pory nie 
uczestniczyli w kształceniu ustawicznym – 
maksymalna liczba punktów 5;  

- Wnioskodawca przedstawił strategię 
marketingową zawierającą stosowane narzędzia i 
metody zwiększające zdolność do efektywnego 

Brak możliwości korekty.  

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na 
podstawie treści uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego. 

W ramach niniejszego kryterium 
punkty podlegają sumowaniu. 

Maksymalna liczba 
punktów- 20 

Minimalna liczba punktów 
zapewniająca ocenę 
pozytywną - 12 
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pozyskiwania klientów (np. wdrożone systemy 
obsługi klientów on-line, itp.) – maksymalna liczba 
punktów 5; 

5. Elastyczność instrumentu 
z perspektywy grantobiorcy 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie czas procesu przyznania bonu na 
szkolenie (od momentu złożenia wniosku o przyznanie 
bonu) zadeklarowany w Strategii udzielania grantów: 

- 10 i więcej dni roboczych – pkt 0; 

- za każdy dzień roboczy poniżej 10 dni roboczych 1 
pkt, nie więcej niż 10 pkt łącznie. 

  

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na 
podstawie treści uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego. 

Kryterium będzie oceniane 
poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości 
punktowych.   

Maksymalna liczba 
punktów: 10 

Przyznanie punktów 
w ramach danego 
kryterium nie jest 
warunkiem koniecznym do 
uzyskania oceny 
pozytywnej wniosku 
o dofinansowanie. 

6. Doświadczenie związane 
z realizacją działań 
niestandardowych 

Ocena kryterium: 

Oceniający weryfikuje, czy wnioskodawca lub partner (o ile 
dotyczy) posiada doświadczenie w realizacji projektów 
zintegrowanych realizowanych w ramach perspektywy 
finansowej 2014-2020.  

- brak doświadczenia – pkt 0;  

- wykazane doświadczenie – pkt 5; 

Ocena dokonywana jest w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie. 

Brak możliwości korekty.  

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na 
podstawie treści 
uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

 

Liczba punktów: 5 

Przyznanie punktów 
w ramach danego 
kryterium nie jest 
warunkiem koniecznym do 
uzyskania oceny 
pozytywnej wniosku 
o dofinansowanie. 

RAZEM  100 

 

II etap oceny projektów 
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KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 – PROJEKTY ZINTEGROWANE 
 

TRYB KONKURSOWY 
 

II ETAP OCENY – OCENA PEŁNEGO WNIOSKU O DOFNANSOWANIE PROJEKTU ZINTEGROWANEGO 
 

DZIAŁANIE 3.2 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KAD REGIONU  
 

Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 
Priorytet inwestycyjny 10iii WYRÓWNYWANIE DOSTĘPU DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE O CHARAKTERZE FORMALNYM, NIEFORMALNYM I POZAFORMALNYM 

WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, POSZERZANIE WIEDZY, PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SIŁY ROBOCZEJ ORAZ PROMOWANIE ELASTYCZNYCH ŚCIEŻEK 
KSZTAŁCENIA, W TYM POPRZEZ DORADZTWO ZAWODOWE I POTWIERDZANIE NABYTYCH KOMPETENCJI 

 
oraz 

 
Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych 

Priorytet inwestycyjny 10 iv LEPSZE DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY, UŁATWIENIE PRZECHODZENIA Z ETAPU 

KSZTAŁCENIA DO ETAPU ZATRUDNIENIA ORAZ WZMACNIANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO I ICH JAKOŚCI, W TYM POPRZEZ MECHANIZMY 

PROGNOZOWANIA UMIEJĘTNOŚCI, DOSTOSOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA ORAZ TWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMÓW UCZENIA SIĘ POPRZEZ PRAKTYCZNĄ NAUKĘ 

ZAWODU REALIZOWANĄ W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI 

Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFS – ocena pełnego wniosku o dofinansowanie  

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  

(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Nazwa kryteriów: 1. KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1. Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu. Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”  lub „nie” 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium formalnego nie 
podlegają dalszej ocenie, tj. weryfikacji spełnienia 
kryteriów dopuszczających ogólnych, 
dopuszczających szczególnych oraz merytorycznych i 
jednocześnie są odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 

2. Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego

28
 są 

rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020, a projekty o wartości przekraczającej 100 000 EUR wkładu 
publicznego

29 
- na podstawie rzeczywiście poniesionych 

wydatków. 

3. Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym 
wykluczeniu, o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych  

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

                                                           
28

 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. 
29

 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia  konkursu. 
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zabronione pod groźbą kary 

4. 
Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP (wersje 
obowiązujące na dzień przyjęcia kryterium przez KM)  jest 
podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach właściwego Działania/Poddziałania RPOWP.  

5. W przypadku projektu partnerskiego: 

 wybór partnerów dokonany został przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie, 

 w projekcie, w którym podmiotem inicjującym partnerstwo 
jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, spełnione 
zostały wymogi dotyczące wyboru partnerów spośród 
podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej 
ustawy, o których mowa w art. 33 ust. 2, 3, 4 ustawy o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych  w perspektywie 2014-2020. 

 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium nie 
dotyczy danego projektu 

Nazwa kryteriów: 2. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 

Lp. 
Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami 
unijnymi, w tym: 

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard 
minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020 

 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami  

 zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie”. 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie wniosku 
w pełnym zakresie brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego ogólnego nie podlegają dalszej 



282 
 

ocenie, tj. weryfikacji spełnienia kryteriów 
merytorycznych i jednocześnie są odrzucane na 
etapie oceny formalno-merytorycznej. 

2 Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się 
do sposobu realizacji i zakresu projektu. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie”. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

dopuszczającego ogólnego nie podlegają dalszej 

ocenie, tj. weryfikacji spełnienia kryteriów 

merytorycznych i jednocześnie są odrzucane na 

etapie oceny formalno-merytorycznej. 

3 Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wersje obowiązujące na 
dzień przyjęcia kryterium przez KM) , w tym w zakresie: 

 zgodności typu projekty z wykazem zawartym w „Typach 
projektów” w SzOOP , 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w 
„Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w SZOOP, 

 zgodności z limitami określonymi w SzOOP (z wyłączeniem 
limitów określonych dla cross-finansingu i środków trwałych). 

Nazwa kryteriów: 3. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. 
Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność wniosku o dofinansowanie z wnioskiem uproszczonym 
z I etapu oceny: 

1) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne 
z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie pozytywnie 
ocenionym podczas pierwszego etapu oceny projektu 
zintegrowanego. 

2) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie 
uszczegóławiają dane z wniosku uproszczonego i nie powodują 
znaczącej modyfikacji projektu, w szczególności jego założeń, 
celu i właściwych wskaźników jego realizacji,  zakresu, budżetu, 
terminu realizacji. 

3) zmniejszenie lub zwiększenie wartości budżetu projektu 
zawartego we wniosku o dofinansowanie nie przekracza 25 % 
wartości budżetu   zawartego we wniosku uproszczonym.  

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest w 
przypadku projektów pozytywnie 
ocenionych pod względem spełniania 
kryteriów formalnych i 
dopuszczających ogólnych.  

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie”. 

Istnieje możliwość skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym 
w karcie oceny zakresie dotyczącym 
dokonanej oceny.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z warunków są odrzucane. 
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2.  Dodatkowe informacje podane we wniosku o dofinansowanie nie 
powodują zmiany oceny kluczowych parametrów podlegających 
ocenie w ramach I etapu we wskazanych poniżej obszarach i wniosek 
zawiera zapisy odnoszące się do: 

1) Analizy problemowej i zgodności projektu z: 

 właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym wskazanie 
problemów, na które odpowiedź stanowi cel główny projektu 
oraz analiza (uzasadnienie) zidentyfikowanych problemów, 
trafność doboru celu głównego projektu w odniesieniu do 
wskazanych problemów oraz sposobu w jaki projekt przyczyni 
się do osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP; 

 zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z wytycznych 
horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze 
tematycznym. 

2) Adekwatności doboru grupy docelowej w kontekście 
wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu 
szczegółowego RPOWP, w tym: 

 opisu istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), 
którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście 
zdiagnozowanej sytuacji problemowej, potrzeb i oczekiwań 
uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być 
udzielane w ramach projektu, a także barier, na które 
napotykają uczestnicy projektu; 

 opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu 
do wskazanych cech grupy docelowej, w tym kryteriów 
rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym; 

3) Trafności doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach projektu, w tym: 

 opisu i adekwatności zaplanowanych zadań w kontekście 
opisanych problemów i celu projektu; 

 racjonalności harmonogramu realizacji projektu; 

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest w 
przypadku projektów pozytywnie 
ocenionych pod względem spełniania 
kryteriów formalnych i 
dopuszczających ogólnych. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium nie dotyczy danego 
projektu.  

 

Istnieje możliwość skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym 
w karcie oceny zakresie dotyczącym 
dokonanej oceny.  

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z kryteriów są odrzucane. 
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 trafności i adekwatności doboru wskaźników (w tym wartości 
docelowej), które zostaną osiągnięte w ramach zadań w 
kontekście realizacji celu głównego projektu oraz właściwego 
celu szczegółowego RPOWP, z uwzględnieniem sposobu 
pomiaru, monitorowania oraz źródeł ich weryfikacji (w tym 
dokumentów potwierdzających rozliczenie kwot 
ryczałtowych/ stawek jednostkowych); 

 opisu sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu 
(o ile dotyczy); 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym; 

4) Potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) w tym w 
szczególności: 

 potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków 
lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i 
sposobu jego wykorzystania w ramach projektu,  

 potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu 
(kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji 
projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie), 

 uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych 
zadań (o ile dotyczy). 

5) Adekwatności opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i 
partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym 
uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i 
partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji 
projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:  

 w obszarze tematycznym wsparcia projektu,  

 na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie 
projekt oraz  

 na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja 
projektu. 

3.  Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w 
projekcie oraz kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji 
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projektu. 

4.  Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w 
tym opis: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a 
także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji 
(zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu 
ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby 
zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

5.  Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność 
wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, w tym:  

 kwalifikowalność wydatków, w tym: niezbędność wydatków do 
realizacji projektu i osiągania jego celów, racjonalność i 
efektywność wydatków projektu (relacja nakład-rezultat), w 
tym zgodność ze standardami i cenami rynkowymi, w 
szczególności określonymi w regulaminie konkursu,  

 poprawność wniesienia wkładu własnego, w tym  zgodność 
udziału z Regulaminem danego konkursu, 

 poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu 
projektu oraz zgodność poziomu kosztów pośrednich z 
Wytycznymi, 

 zgodność z limitami określonymi w SzOOP (wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez KM)  w 
zakresie limitów określonych dla cross-financingu i środków 
trwałych, 

 zgodność z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze 
tematycznym. 

6.  Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, co oznacza:  

 do wniosku zostały wprowadzone korekty wskazane przez 
oceniających w kartach oceny projektu lub przez 
Przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń 
dokonanych podczas negocjacji (jeśli dotyczy),  

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium nie dotyczy danego 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i stanowisk 
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 KOP uzyskał od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia 
dotyczące określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez 
oceniających w kartach oceny projektu lub Przewodniczącego 
Podzespołu EFS w ramach KOP (jeśli dotyczy) i wyjaśnienia te 
zostały zaakceptowane przez KOP, 

 do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające 
z kart oceny projektu lub uwag Przewodniczącego Podzespołu 
EFS w ramach KOP oraz ustaleń wynikających z procesu 
negocjacji. 

 

negocjacyjnych. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie 
negocjacji. 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

Poddziałanie 3.2.1 

1. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie osoby 1172 

2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby 1172 
3. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby 2929 

Poddziałanie 3.2.2 

1. 
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie. 

osoby 733 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

Poddziałanie 3.2.1 

1. 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

% 60% 

2. 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 
 

% 60% 

3. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły % 60% 
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kompetencje po opuszczeniu programu 

Poddziałanie 3.2.2 

1. 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form 
kształcenia. 

% 31% 

 

 

3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF (PI 10i), 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego (PI 10a) 

Uchwała Nr 30/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  z dnia 26 września 2018 r. 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2018 

KARTA KONKURSU NR RPPD.03.01.03_8.2.2-IZ.00-20-001/18 NA PROJEKTY ZINTEGROWANE 

Oś priorytetowa OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej 

Działanie  

3.1 Kształcenie i edukacja 

 

8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie 
3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF (PI 10i) 

8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10a) 

Cel działania/poddziałania 
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym 

Zwiększona dostępność do edukacji 

przedszkolnej na obszarze BOF  

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 
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Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie: 

Typ projektu nr 1 - Tworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego w ośrodkach istniejących 
lub tworzenie nowych ośrodków na obszarach gmin o 
największym zapotrzebowaniu na edukację 
przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w 
tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.30

 

Typ projektu nr 2 - Dostosowanie istniejących miejsc 
wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej 
oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 
dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 
przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu 
wynikającego z niepełnosprawności. 
Typ projektu nr 3 - Rozszerzenie oferty ośrodka 
wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące 
zdiagnozowane deficyty u dzieci.  

Typ projektu nr 3 może być realizowany wyłącznie 
jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 
2. 

Typ projektu nr 4 - Doskonalenie umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli 
ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych 
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z 
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie 
jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 

Typ projektu nr 1 - Inwestycje w infrastrukturę 
wychowania przedszkolnego: 
- budowa, rozbudowa, przebudowa, remont 
infrastruktury wychowania przedszkolnego, w 
tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń 
(budowa nowych obiektów jedynie w 
przypadku udokumentowania braku możliwości 
wykorzystania/adaptacji istniejących 
budynków), zagospodarowanie terenu w 
szczególności w zakresie utworzenia i 
wyposażenia placu zabaw; 
- działaniem uzupełniającym do powyższych 
inwestycji może być wyposażenie placówek wy-
chowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce 
optymalizujące proces kształcenia jako jeden 
z elementów projektu. 

                                                           
30

 Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ 

prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w 

sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc 

wychowania przedszkolnego; 
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2. 

Alokacja na konkurs: 1 500 000,00 PLN 5 000 000,00 PLN 

Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Ogłoszenie konkursu: Nabór: 

IZ RPOWP/IP ZIT BOF październik  2018 listopad  2018 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY ZINTEGROWANE 

(EFS+EFRR) 

tryb konkursowy 

I etap oceny - ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego 

PODDZIAŁANIE 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF  
 

Priorytet inwestycyjny 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 
oraz 

PODDZIAŁANIE 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
 

Priorytet inwestycyjny 10a - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Kryteria formalne - poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące  wymogi kryterium są 
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twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty
31

 
Ocena 

4.  Wstępna kwalifikacja 
Wnioskodawcy i projektu do 
wsparcia 

Wymogi kryterium: 

Projekt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPOWP) w następującym zakresie: 

 typ Beneficjenta   Wszystkie podmioty z wyłączeniem 
osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub 
planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, 
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne 
formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 
sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i 
organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 
poz. 1657).  

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją 
form prawnych podmiotów gospodarki narodowej 
określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.); 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu.   

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu trwałości 
projektu.  

TAK/NIE 

                                                           
31

 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 
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   typ projektu: 
 
W ramach Poddziałania 3.1.3 (EFS):  

 typ projektu nr 1 

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 
ośrodkach istniejących lub tworzenie nowych ośrodków na 
obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na 
edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w 
tym dla dzieci z niepełnosprawnościami

32
; 

 typ projektu nr 2 

Dostosowanie istniejących miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb dzieci z  niepełnosprawnościami 
lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i 
specjalistycznej umożliwiającej dziecku z 
niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym 
poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z 
niepełnosprawności  

 typ projektu nr 3 

Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o 
dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i 
wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Katalog 
dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie: 

- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 
pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjne, 
logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu.   

TAK/NIE 

                                                           
32

 Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ 

prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w 

sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc 

wychowania przedszkolnego; 
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społeczne oraz inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym; 

- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. 
gimnastyka korekcyjna, 

- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w 
rozumieniu Prawa oświatowego, 

- zajęcia edukacyjne językowe i matematyczne, 

- zajęcia kształtujące postawę przedsiębiorczą 
i kreatywną u dzieci; 

Typ projektu nr 3 może być realizowany wyłącznie jako 
uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2. 

 typ projektu nr 4: 

Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania 
przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi  

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie jako 
uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2. 
 
W ramach Poddziałania 8.2.2 (EFRR):  

 typ projektu nr 1:  

Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego: 

 budowa, rozbudowa, przebudowa, remont 
infrastruktury wychowania przedszkolnego, w tym 
adaptacja i dostosowanie pomieszczeń (budowa 
nowych obiektów jedynie w przypadku 
udokumentowania braku możliwości 
wykorzystania/adaptacji istniejących budynków), 
zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie 
utworzenia i wyposażenia placu zabaw; 

 działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji 
może być wyposażenie placówek wychowania 
przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące 
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proces kształcenia jako jeden z elementów projektu 

 działalność Wnioskodawcy/ów oraz Partnerów (o ile 
dotyczy) dotycząca projektu nie jest działalnością 
wykluczoną; 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu trwałości 
projektu.  

TAK/NIE 

 lokalizacja projektu. Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu trwałości 
projektu.  

TAK/NIE 

5.  Projekt spełnia wymóg 
maksymalnego poziomu 
dofinansowania 

Wymogi kryterium: 

Czy poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny z 
Regulaminem konkursu lub SZOOP (wersja obowiązująca na 
dzień przyjęcia kryterium przez KM)? 

Kryterium ma na celu weryfikację, czy maksymalny udział 
środków UE w planowanych wydatkach kwalifikowalnych 
na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z 
zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych? 

  

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 15% kosztów 
kwalifikowalnych. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w zakresie: 

- błędów rachunkowych, 

- spójności wartości wskazanych w różnych 
częściach wniosku, 

- właściwych zaokrągleń liczb.  

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 

TAK/NIE 
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 projektu. 

6.  Termin i okres realizacji projektu Wymogi kryterium: 

Czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji projektu jest zgodny z ramami 
czasowymi kwalifikowalności, o których mowa 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020 obowiązujących na moment 
ogłoszenia konkursu, czyli nie wykracza poza daty 
graniczne, gdzie: 

- początkiem okresu kwalifikowalności wydatków w 
przypadku EFRR jest 01 stycznia 2014 r., a końcową datą 
kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia  
2023 r.,  

- początkiem okresu kwalifikowalności wydatków  
w przypadku EFS jest dzień ogłoszenia,  
a końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 
grudnia 2023 r.? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne  uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu.  

TAK/NIE 

Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. 

Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne - poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące 

wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty
2 Ocena

 

8.  Analiza problemowa i zgodność 

projektu z właściwymi celami 

Wymogi kryterium: 

Czy została przeprowadzona analiza problemowa (czy 
zostały zidentyfikowane problemy, na które odpowiada 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

TAK/NIE 
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szczegółowymi RPOWP projekt)? Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 
moment złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

Wymogi kryterium: 

Czy uzasadniono konieczność realizacji projektu oraz 
potrzebę jego finansowania środkami publicznymi? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 
moment złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy określone przez Wnioskodawcę cele realizacji 
projektu są zbieżne z celami szczegółowymi: 

- w ramach Poddziałania 3.1.3 (EFS): „Wzrost 
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
wśród dzieci w wieku przedszkolnym” 

oraz 

- w ramach Poddziałania 8.2.2 (EFRR): „Zwiększona 
dostępność do edukacji przedszkolnej na obszarze BOF”? 

 

 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu trwałości 
projektu. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele 
projektu? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 

TAK/NIE 
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uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w zakresie 
wartości wskaźników docelowych do 
poziomu uzasadnionego zapisami 
dokumentacji aplikacyjnej oraz 
wyjaśnieniami na etapie oceny projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu trwałości 
projektu. 

 

9.  Adekwatność doboru grupy 

docelowej 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zawiera opis istotnych cech uczestników (osób 
lub podmiotów) i jest on zgodny z wykazem zawartym w 
„Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w SZOOP 
RPOWP (wersja obowiązująca na dzień przyjęcia 
kryterium przez KM)? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 
moment złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy opis grupy docelowej jest spójny z analizą 
problemową? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 
moment złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 
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10.  Projekt jest zgodny z zasadami 

horyzontalnymi  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zakłada, zgodnie z przepisami art. 7 i art. 8 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006: 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady 
zrównoważonego rozwoju, 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami? 

Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie 
dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, 
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych 
oraz wszelkich innych produktów projektów dla 
wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami 
dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 
2020: 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady  równości szans 
kobiet i mężczyzn? 

- co najmniej neutralny wpływ w zakresie zasady 
przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu 
przestrzennego? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu trwałości 
projektu. 

TAK/NIE 
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- co najmniej neutralny wpływ w zakresie zasady 
współpracy? 

Kryterium weryfikuje deklaratywny i faktyczny wpływ 
projektu na realizację zasad horyzontalnych. 
Uwzględniając obowiązujące regulacje prawne, w tym 
zapisy Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 
2020 obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu  
oraz ideę interwencji w ramach Celu Tematycznego 10. 

Niedopuszczalne jest, aby zaplanowane działania 
wywierały negatywny wpływ na jakąkolwiek zasadę 
horyzontalną. 

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie 
informacji podanych przez Wnioskodawcę, które powinny 
być użyteczne i wiarygodne. Samo stwierdzenie 
Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z daną zasadą 
horyzontalną jest niewystarczające. Należy pamiętać, że 
zaproponowanie działań wynikających jedynie z 
wymogów prawnych świadczy o neutralnym wpływie. 

11.  Potencjał i doświadczenie 

wnioskodawcy niezbędne do 

realizacji projektu zintegrowanego 

Wymogi kryterium: 

Czy przedstawiony opis potencjału, w tym w szczególności 
potencjału finansowego, technicznego, kadrowego i 
społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) 
jest adekwatny do zakresu realizacji projektu 
zintegrowanego? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 
moment złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 
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12.  Zintegrowany charakter 

przedsięwzięcia 

Wymogi kryterium: 

Czy inwestycja w infrastrukturę jest komplementarna i 
niezbędna do osiągnięcia celów właściwych dla części 
projektu właściwej dla EFS? 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu realizacji 
projektu 

TAK/NIE  

Czy wykazano dodatkowy efekt wynikający z 
zaplanowania wspólnych działań w formie projektu 
zintegrowanego?  

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu realizacji 
projektu 

TAK/NIE 

13.  Zgodność z celami rozwojowymi  

określonymi w Strategii ZIT BOF  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt realizuje cel Strategii ZIT BOF w ramach 
Działania 2.4 określony  jako „Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
wszystkim dzieciom na terenie BOF”? 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu realizacji 
projektu 

TAK/NIE 

 

Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest 
odpowiedzią na główne i istotne problemy określone w 
Strategii ZIT BOF? 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu realizacji 

TAK/NIE 
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projektu 

14.  Poprawność doboru wskaźników 

uwzględnionych w Strategii ZIT 

BOF  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników 
monitoringu określonych w Strategii ZIT BOF, które 
Wnioskodawca ma obowiązek wybrania z listy 
wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz wskaźników 
produktu wszystkich wskaźników adekwatnych do 
planowanych działań w projekcie oraz monitorowania ich 
w trakcie realizacji projektu, czyli: 

 w ramach Poddziałania 3.1.3 (Podniesienie jakości 
edukacji przedszkolnej) 

1) wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

- nie określono. 

2) wskaźniki produktu: 

- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 
edukacji przedszkolnej, 

- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie, 

- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. 

 w ramach Poddziałania 8.2.2 (Rozwój infrastruktury 
wychowania przedszkolnego): 

1) wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

- nie określono. 

2) wskaźniki produktu: 

- Liczba wspartych obiektów wychowania przedszkolnego, 

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej, 

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w uzupełnienia 
wskaźników we wniosku/skorygowania ich 
wartości docelowych do poziomu 
uzasadnionego zapisami dokumentacji 
aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na etapie 
oceny projektu. 

TAK/NIE 
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15.  Informacje zawarte w różnych 

częściach wniosku oraz 

załączników są ze sobą spójne i 

jednoznaczne 

Wymogi kryterium: 

Czy informacje niezbędne do dokonania oceny projektu i 
sposobu jego realizacji zawarte w dokumentach złożonych 
w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz czy 
możliwe jest dokonanie na ich podstawie oceny projektu 
w ramach wymaganych kryteriów merytorycznych? 

Możliwość korekt w zakresie 
wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności 
występującej w ramach złożonej 
dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na 
wezwanie IOK.  

Spełnienie kryterium weryfikowane jest do 
zakończenia oceny projektu. 

TAK/NIE 

UWAGA: Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w sposób 

bezpośredni przełożyć się na informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca zobowiązany jest do 

rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IOK do poprawy przy jednoczesnym wskazaniu 

zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim. 

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące 

wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu) 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie 
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty
2
 

Ocena 

1. Zapotrzebowanie na 

usługi edukacji 

przedszkolnej 

Wymogi kryterium: 

Czy w przypadku projektów dotyczących tworzenia nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego, Wnioskodawca 
przedstawił diagnozę potrzeb i deficytów w obszarze 
interwencji na terenie gminy, na obszarze której realizowane 
będzie wsparcie, z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów 
demograficznych? 

Analiza powinna uwzględniać przynajmniej takie wskaźniki, jak: 

 liczbę dostępnych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym 
w placówkach przedszkolnych na terenie gminy w roku 
szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji 
projektu; 

 liczba urodzeń dzieci na danym obszarze w ostatnich 2 
latach oraz trendy w tym zakresie; 

Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane 
na etapie oceny formalno-merytorycznej 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 
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 szacowaną brakującą liczbę miejsc w przedszkolach na 
moment rozpoczęcia realizacji projektu; 

 szacowany trend w zakresie popytu na miejsca w 
ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie danej 
gminy (wzrostowy, stały, malejący) w perspektywie 3-
letniej; 

 procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego 
dzieci w wieku przedszkolnym w danej gminie wg stanu na 
ostatni zakończony rok szkolny. 

Kryterium służy weryfikacji, czy zapotrzebowanie na usługi 
edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami 
projektowymi nie może być zaspokojone przy dotychczasowej 
liczbie miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba utworzonych 
w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego musi odpowiadać faktycznemu i 
prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu 
na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na 
których są one tworzone. 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020  oraz zapisami RPOWP na lata 2014-2020 i 
Strategii ZIT BOF. 

2. Trwałość utworzonego 

miejsca wychowania 

przedszkolnego 

Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości 
utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania 
przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty 
zakończenia realizacji projektu? 

Kryterium wynika z obowiązku zastosowania mechanizmów 
gwarantujących zachowanie trwałości miejsc utworzonych ze 
środków EFS, nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

TAK/NIE 



304 
 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  
 
Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach 
utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego 
finansowana ze środków innych niż europejskie.  
 
W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać będzie 
również analiza zagrożeń dotyczących utrzymania trwałości 
projektu i zaplanowane odpowiednie działania w przypadku ich 
wystąpienia.  
 
Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz 
Regulaminem konkursu. 

Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane 
na etapie oceny formalno-merytorycznej 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego.  

 

3. Lokalizacja inwestycji 

w infrastrukturę 

przedszkolną   

Wymogi kryterium:  

Czy inwestycja realizowana będzie na obszarze gminy o niskim 
stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego, tj. 
poniżej średniej  dla  BOF wg stanu na ostatni zakończony rok 
szkolny? 

Warunek dostępowy postawiony w niniejszym kryterium 
będzie uznany za spełniony w przypadku lokalizacji na terenie 
gminy, dla której wskaźnik upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej wg stanu za zakończony rok szkolny jest niższy 
niż średnia dla wszystkich gmin BOF. 

Stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie 
poszczególnych gmin BOF zostanie określony w Regulaminie 
konkursu. 

Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
oraz Regulaminem konkursu. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru.  

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane 
na etapie oceny formalno-merytorycznej 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego.  

TAK/NIE 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów 

merytorycznych dopuszczających. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% 

maksymalnej liczby punktów w ramach ogólnej oceny kryteriów różnicujących 

Lp. Nazwa kryterium 
Opis kryterium  

Definicja kryterium Możliwość dokonania korekty
2
 Ocena 

1. Wpływ projektu na 

wzrost stopnia 

upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej  

Ocena kryterium: 

Celem interwencji EFS jest zwiększenie dostępu 
do edukacji przedszkolnej przede wszystkim 
w przypadku dzieci z obszarów o największym 
deficycie w zakresie dostępności miejsc 
wychowania przedszkolnego. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli 
stopień upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego na obszarze interwencji według 
stanu na ostatni zakończony rok szkolny mieści 
się w jednym z poniższych przedziałów i 
jednocześnie przedstawiona przez 
Wnioskodawcę analiza potrzeb i deficytów w 
obszarze edukacji przedszkolnej wykazała trend 
wzrostowy lub stały w perspektywie 3-letniej w 
zakresie zapotrzebowania na miejsca 
wychowania przedszkolnego: 

 stopień upowszechnienia niższy od średniej 
dla BOF o ponad 20 p. p., - 20 pkt.; 

 stopień upowszechnienia niższy od średniej 
dla BOF od 10 do 20 p. p., - 15 pkt.; 

 stopień upowszechnienia niższy od średniej 
dla BOF o mniej niż 10 p. p.- 10 pkt. 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie 
mu odpowiednich wartości punktowych. 

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 20. 

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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2. Projekt zapewnia 

działania służące 

poprawie kompetencji 

lub kwalifikacji 

w zakresie pedagogiki 

specjalnej 

Ocena kryterium: 

W ramach wsparcia na rzecz doskonalenia 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli OWP Wnioskodawca zaplanował 
działania służące poprawie kompetencji lub 
kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej. 

 tak – 6 pkt.; 

 nie/nie dotyczy – 0 pkt. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane 
będzie na podstawie treści uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane 
poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

W trakcie realizacji projektu oraz w 
okresie trwałości istnieje możliwość 
dokonywania zmian w zakresie 
rzeczowym projektu, o ile nie wpływa to 
na spełnienie kryterium. Każda zmiana 
powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

Kryterium powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do 
końca okresu trwałości projektu. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 6. 

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

3. Efektywność kosztowa 

pozyskania 1 

potencjalnego 

użytkownika 

infrastruktury opieki 

nad dziećmi  

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie publiczny koszt 
pozyskania 1 potencjalnego użytkownika 
infrastruktury przedszkolnej w ramach objętej 
wsparciem infrastruktury obliczony jako iloraz 
wnioskowanej łącznej kwoty dofinansowania 
projektu zintegrowanego i szacowanej liczby 
potencjalnych użytkowników. 

Punktacja w ramach kryterium będzie 
przyznawana wg następujących zasad: nr 
rankingowy każdego projektu na liście ułożonej 
według wielkości efektywności kosztowej 
dzielony będzie przez liczbę projektów. W 
przypadku, gdy wynik zawiera się w przedziale: 

− 0 – 0,25 włącznie - projekt otrzymuje 16 pkt.; 

− powyżej 0,25 – 0,5 włącznie - projekt 

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 16. 

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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otrzymuje 12 pkt.; 

− powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt 
otrzymuje 8 pkt.; 

− powyżej 0,75 – 1 - projekt otrzymuje 4 pkt. 

Szacowana liczba potencjalnych użytkowników 
określona będzie we wniosku o dofinansowanie 
wskaźnikiem produktu „Potencjał objętej 
wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej”. 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie 
mu odpowiednich wartości punktowych. 

4. Publiczny koszt 

utworzenia nowego 

miejsca opieki  

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie koszt utworzenia 
miejsca opieki przedszkolnej w ramach objętej 
wsparciem infrastruktury obliczony jako iloraz 
wnioskowanej kwoty dofinansowania (łączna 
wartość wnioskowanego dofinansowania 
projektu zintegrowanego) i liczby utworzonych 
nowych miejsc opieki (określonej wskaźnikiem 
produktu „Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych w programie”. 

Punktacja w ramach kryterium będzie 
przyznawana wg następujących zasad: nr 
rankingowy każdego projektu na liście ułożonej 
według wielkości efektywności kosztowej 
dzielony będzie przez liczbę projektów. W 
przypadku, gdy wynik zawiera się w przedziale: 

− 0 – 0,25 włącznie - projekt otrzymuje 16 pkt.; 

− powyżej 0,25 – 0,5 włącznie - projekt 
otrzymuje 12 pkt.; 

− powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt 
otrzymuje 8 pkt.; 

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 16. 

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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− powyżej 0,75 – 1 - projekt otrzymuje 4 pkt. 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie 
mu odpowiednich wartości punktowych. 

5. Kompleksowość 

projektu w zakresie 

oferty edukacyjnej 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie kompleksowość i 
wszechstronność usług świadczonych przez 
przedszkole tj. ilość dodatkowych zajęć 
realizowanych w danej placówce oraz 
uwzględnienie w ich doborze zapisów SRWP, RIS 
3 i Strategii ZIT BOF: 

 10 pkt. - wykazano 3 dodatkowe zajęcia; 

 6 pkt. - wykazano 2 dodatkowe zajęcia; 

 3 pkt. - wykazano 1 dodatkowe zajęcie; 

 0 pkt. - brak dodatkowych zajęć. 

 

Wskazana liczba punktów ulega podwojeniu, 
jeżeli zajęcia dodatkowe obejmują aspekty 
podnoszone w SRWP, RIS3 i Strategii ZIT jak 
pobudzanie kreatywności, przedsiębiorczości, 
inicjatywności. 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie 
mu odpowiednich wartości punktowych. 

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

W trakcie realizacji projektu oraz w 
okresie trwałości istnieje możliwość 
dokonywania zmian w zakresie 
rzeczowym projektu, o ile nie wpływa to 
na spełnienie kryterium. Każda zmiana 
powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

Kryterium powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do 
końca okresu trwałości projektu. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 20. 

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

6. Innowacyjność 

projektu 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada 
wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy 
wypracowanych w ramach projektów, w tym 
pozytywnie  zwalidowanych produktów 
projektów innowacyjnych lub projektów 
współpracy ponadnarodowej zrealizowanych 
w latach 2007–2013 w ramach PO KL: 

 tak – 5 pkt.; 

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 5. 

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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 nie – 0 pkt. 

 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie 
mu odpowiednich wartości punktowych. 

7. Wsparcie ośrodków 

wychowania 

przedszkolnego 

niekorzystających ze 

wsparcia w ramach PO 

KL 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy 
ośrodków wychowania przedszkolnego, które nie 
korzystały ze środków EFS dostępnych w ramach 
programów operacyjnych w ciągu 3 lat 
poprzedzających moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020 

 tak – 5 pkt.; 

 nie – 0 pkt. 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie 
mu odpowiednich wartości punktowych. 

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 5. 

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

8. Wpływ projektu na 

rozwój gospodarczo-

społeczny (siła 

oddziaływania) 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie wpływ efektów realizacji 
projektu na rozwój gospodarczy i społeczny 
regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego 
rozwoju w wymiarze metropolitalnym. Punkty 
będą przyznawane w następujący sposób: 

 12 pkt. – stwierdzenie wysokiego wpływu na 
rozwój gospodarczo-społeczny BOF; 

 8 pkt. – stwierdzenie umiarkowanego 
wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny 
BOF; 

 4 pkt. – stwierdzenie niskiego wpływu na 
rozwój gospodarczo-społeczny BOF. 

Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-
społeczny będzie badany na podstawie 
relatywnego stopnia realizacji czynników 
wpływających na kształtowanie się wskaźników 

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Spełnienie danego kryterium 
weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 12. 

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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strategicznych na podstawie poniższego wzoru: 

%,100
max


S

S
W k

k jeżeli wskaźnik strategiczny jest 

stymulantą, 

%,100min 
k

k
S

S
W jeżeli wskaźnik strategiczny jest 

destymulantą, 

gdzie: 

Wk   –   wskaźnik k-tego projektu ocenianego 
w konkursie, 

k   –   numer projektu ocenianego w 
konkursie, 

Sk   –   wskaźnik oceniający wpływ projektu 
na rozwój społeczno-gospodarczy, 

Smax   –   najwyższa wartość wskaźnika 
oceniającego wpływ projektu na 
rozwój społeczno-gospodarczy, 
spośród wszystkich projektów 
złożonych w danym konkursie (Smax = 
max{Si}, i = 1, 2, …, k), 

Smin   –   najniższa wartość wskaźnika 
oceniającego wpływ projektu na 
rozwój społeczno-gospodarczy, 
badana na podstawie wszystkich 
projektów złożonych w danym 
konkursie (Smin = min{Si}, i = 1, 2, …, k). 

Punktacja będzie przyznawana na podstawie 
wskaźnika Wk w następujący sposób: 

 40% i mniej  – stwierdzenie niskiego wpływu 
na rozwój gospodarczo-społeczny BOF; 

 powyżej 40% do 80% włącznie – 
stwierdzenie umiarkowanego wpływu na 
rozwój gospodarczo-społeczny BOF; 
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 powyżej 80% – stwierdzenie wysokiego 
wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny 
BOF. 

Wskaźnikiem wykorzystywanym w celu ustalenia 
liczby punktów w ramach kryterium będzie 
wskaźnik produktu EFRR (stymulanta): „Potencjał 
objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej”. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane 
będzie na podstawie treści uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane 
poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

W przypadku, kiedy w ramach naboru wpłynie 
tylko jeden wniosek, projekty nie podlegają 
rankingowi, powyższy wzór nie ma zastosowania 
i projekt automatycznie otrzymuje maksymalną 
liczbę punktów w ramach niniejszego kryterium. 

RAZEM  100 pkt 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH 

RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY ZINTEGROWANE (EFS) 

tryb konkursowy 
II etap oceny projektów - ocena pełnego wniosku o dofinansowanie 

  
PODDZIAŁANIE 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF  

 
Priorytet inwestycyjny 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 
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dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFS  

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  

(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Nazwa kryteriów: 1. KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem 
konkursu. 

Ocena spełniania kryterium 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”  lub 
„nie” 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium formalnego 
nie podlegają dalszej ocenie, tj. weryfikacji 
spełnienia kryteriów dopuszczających ogólnych 
oraz merytorycznych i jednocześnie są 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

2. Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego33 są 
rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

                                                           
33

 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. 
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Spójności na lata 2014-2020, a projekty o wartości 
przekraczającej 100 000 EUR wkładu publicznego34 - na 
podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 

3. Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w 
tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych  

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary 

4. Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP 
(wersje obowiązujące na dzień przyjęcia kryterium przez 
KM)  jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o 
dofinansowanie w ramach właściwego 
Działania/Poddziałania RPOWP.  

 

5. W przypadku projektu partnerskiego: 

 wybór partnerów dokonany został przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie, 

 w projekcie, w którym podmiotem inicjującym 
partnerstwo jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

Ocena spełniania kryterium 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” 
albo stwierdzeniu, że kryterium 
nie dotyczy danego projektu 

                                                           
34

 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia  konkursu. 
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publicznych, spełnione zostały wymogi dotyczące 
wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż 
wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy, o których 
mowa w art. 33 ust. 2, 3, 4 ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie 2014-2020. 

 

Nazwa kryteriów: 2. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi 
zasadami unijnymi, w tym: 

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o 
standard minimum, o którym mowa w Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020 

 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  

 zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie”. 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej).  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego ogólnego nie podlegają 
dalszej ocenie, tj. weryfikacji spełnienia 
kryteriów merytorycznych i jednocześnie są 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

2 Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie 
odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie”. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego ogólnego nie podlegają 
dalszej ocenie, tj. weryfikacji spełnienia 
kryteriów merytorycznych i jednocześnie są 

3 Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wersje 
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obowiązujące na dzień przyjęcia kryterium przez KM) , w tym 
w zakresie: 

 zgodności typu projekty z wykazem zawartym w „Typach 
projektów” w SzOOP , 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym 
w „Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w 
SZOOP, 

 zgodności z limitami określonymi w SzOOP (z 
wyłączeniem limitów określonych dla cross-finansingu i 
środków trwałych). 

odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

Nazwa kryteriów:  3. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

7.  Zgodność wniosku o dofinansowanie z wnioskiem 
uproszczonym z I etapu oceny: 

4) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są 
zgodne z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie 
pozytywnie ocenionym podczas pierwszego etapu oceny 
projektu zintegrowanego. 

5) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie 
uszczegóławiają dane z wniosku uproszczonego i nie 
powodują znaczącej modyfikacji projektu, w szczególności 
jego założeń, celu i właściwych wskaźników jego realizacji,  
zakresu, budżetu, terminu realizacji. 

6) zmniejszenie lub zwiększenie wartości budżetu projektu 
zawartego we wniosku o dofinansowanie nie przekracza 
25 % wartości budżetu   zawartego we wniosku 
uproszczonym.  

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest 
w przypadku projektów 
pozytywnie ocenionych pod 
względem spełniania kryteriów 
formalnych i dopuszczających 
ogólnych.  

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie”. 

Istnieje możliwość skierowania 
projektu do negocjacji we 
wskazanym w karcie oceny 
zakresie dotyczącym dokonanej 
oceny.  

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające któregokolwiek z warunków są 
odrzucane. 

8.  Dodatkowe informacje podane we wniosku o dofinansowanie 
nie powodują zmiany oceny kluczowych parametrów 

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
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podlegających ocenie w ramach I etapu we wskazanych 
poniżej obszarach i wniosek zawiera zapisy odnoszące się do: 

6) Analizy problemowej i zgodności projektu z: 

 właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym 
wskazanie problemów, na które odpowiedź stanowi cel 
główny projektu oraz analiza (uzasadnienie) 
zidentyfikowanych problemów, trafność doboru celu 
głównego projektu w odniesieniu do wskazanych 
problemów oraz sposobu w jaki projekt przyczyni się do 
osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP; 

 zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym. 

7) Adekwatności doboru grupy docelowej w kontekście 
wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu 
szczegółowego RPOWP, w tym: 

 opisu istotnych cech uczestników (osób lub 
podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w 
kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 
potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście 
wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, a 
także barier, na które napotykają uczestnicy projektu; 

 opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu w 
odniesieniu do wskazanych cech grupy docelowej, w 
tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu 
wynikającymi z wytycznych horyzontalnych 
obowiązujących w danym obszarze tematycznym; 

8) Trafności doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji 
w ramach projektu, w tym: 

 opisu i adekwatności zaplanowanych zadań w 
kontekście opisanych problemów i celu projektu; 

w przypadku projektów 
pozytywnie ocenionych pod 
względem spełniania kryteriów 
formalnych i dopuszczających 
ogólnych. 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium nie 
dotyczy danego projektu.  

 

Istnieje możliwość skierowania 
projektu do negocjacji we 
wskazanym w karcie oceny 
zakresie dotyczącym dokonanej 
oceny.  

 

niespełniające któregokolwiek z kryteriów są 
odrzucane. 



317 
 

 racjonalności harmonogramu realizacji projektu; 

 trafności i adekwatności doboru wskaźników (w tym 
wartości docelowej), które zostaną osiągnięte w 
ramach zadań w kontekście realizacji celu głównego 
projektu oraz właściwego celu szczegółowego RPOWP, 
z uwzględnieniem sposobu pomiaru, monitorowania 
oraz źródeł ich weryfikacji (w tym dokumentów 
potwierdzających rozliczenie kwot ryczałtowych/ 
stawek jednostkowych); 

 opisu sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość 
projektu (o ile dotyczy); 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu 
wynikającymi z wytycznych horyzontalnych 
obowiązujących w danym obszarze tematycznym; 

9) Potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) w 
tym w szczególności: 

 potencjału techniczny, w tym sprzętowy i warunki 
lokalowe wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i 
sposób jego wykorzystania w ramach projektu,  

 potencjału kadrowy wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach 
projektu (kluczowych osób, które zostaną 
zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 
planowanej funkcji w projekcie), 

 uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji 
poszczególnych zadań (o ile dotyczy). 

10) Adekwatności opisu potencjału społecznego 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu 
realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego 
doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) 
jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z 
uwzględnieniem dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:  
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 w obszarze tematycznym wsparcia projektu,  

 na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie 
projekt oraz  

 na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć 
realizacja projektu. 

9.  Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu 
zadań w projekcie oraz kadry zewnętrznej zaangażowanej do 
realizacji projektu. 

10.  Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu, w tym opis: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, 
a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich 
sytuacji (zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec 
wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, 
aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

11.  Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność 
wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym:  

 kwalifikowalność wydatków, w tym: niezbędność 
wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 
racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja 
nakład-rezultat), w tym zgodność ze standardami i 
cenami rynkowymi, w szczególności określonymi w 
regulaminie konkursu,  

 poprawność wniesienia wkładu własnego, w tym  
zgodność udziału z Regulaminem danego konkursu, 

 poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu 
projektu oraz zgodność poziomu kosztów pośrednich z 
Wytycznymi, 
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 zgodność z limitami określonymi w SzOOP (wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez KM)  w 
zakresie limitów określonych dla cross-financingu i 
środków trwałych, 

 zgodność z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi 
z wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym. 

12.  Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, co oznacza:  

 do wniosku zostały wprowadzone korekty wskazane przez 
oceniających w kartach oceny projektu lub przez 
Przewodniczącego Podzespołu EFS w ramach KOP lub inne 
zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas 
negocjacji (jeśli dotyczy),  

 KOP uzyskał od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia 
dotyczące określonych zapisów we wniosku, wskazanych 
przez oceniających w kartach oceny projektu lub 
Przewodniczącego Podzespołu EFS w ramach KOP (jeśli 
dotyczy) i wyjaśnienia te zostały zaakceptowane przez 
KOP, 

 do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż 
wynikające z kart oceny projektu lub uwag 
Przewodniczącego Podzespołu EFS w ramach KOP oraz 
ustaleń wynikających z procesu negocjacji. 

 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium nie 
dotyczy danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  

Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i 
stanowisk negocjacyjnych. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie 
negocjacji. 

 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 

2014-2020 - PROJEKTY ZINTEGROWANE (EFRR) 

tryb konkursowy 
II etap oceny projektów - ocena pełnego wniosku o dofinansowanie 
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PODDZIAŁANIE 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

 
Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe 
życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFRR  

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  

(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena  Możliwość dokonania korekty
35

 

1. 

Zgodność wniosku 

o dofinansowanie 

z wnioskiem 

uproszczonym z I etapu 

oceny 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

 informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne 
z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie pozytywnie ocenionym 
podczas pierwszego etapu oceny projektu zintegrowanego? 

 informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie uszczegóławiają dane z 
wniosku uproszczonego i nie powodują znaczącej modyfikacji projektu, 
w szczególności jego założeń, celu i właściwych wskaźników jego realizacji, 
zakresu, budżetu, terminu realizacji? 

W ramach tego kryterium dopuszcza się negocjacje mające na celu uzyskanie pełnej 

zgodności złożonej dokumentacji z koncepcją ocenianą pozytywnie w I etapie. 

TAK/NIE 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia 

brakujących informacji lub wyjaśnienia występujących 

rozbieżności w stosunku do wniosku uproszczonego. 

Dopuszcza się zmiany, które są uzasadnione i nie 

powodują znaczącej modyfikacji projektu. 

2. 

Kwalifikowalność 

Wnioskodawcy 

i projektu 

WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje się 

w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach 

konkursu. Do aplikowania uprawnione są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych), w tym organy prowadzące przedszkola, oddziały 

przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego. 

Forma prawna Wnioskodawcy musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

trwałości projektu. 

 

                                                           
35

 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020. 
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podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów 

wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 j.t. z późn. zm.). 

Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane:  

 czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający 
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem 
lub rynkiem wewnętrznym? 

 czy nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i wobec niego 
nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na 
podstawie:  
 art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 
 art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary?  

 przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020? 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji 

projektu i okresu trwałości projektu może wynikać ze: 

 zmiany struktury organizacyjno-prawnej, 

 zmiany statusu Beneficjenta, 

 innych zmian organizacyjnych wynikających z 
naturalnego rozwoju Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU 

W ramach warunku ocenie podlega, czy typ projektu wpisuje się w założenia 

programowe, tj. czy przedmiot projektu dotyczy inwestycji w infrastrukturę 

wychowania przedszkolnego: 

 budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury wychowania 
przedszkolnego, w tym adaptacji i dostosowania pomieszczeń (budowy 
nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości 
wykorzystania/adaptacji istniejących budynków), zagospodarowania terenu 
w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw; 

 działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być 
wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce 
optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. 

Do obowiązków Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie 

przedmiotu projektu, tak by na podstawie przedstawionych informacji ocenić, czy 

zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia, które mogą być objęte 

dofinansowaniem. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 

wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 

projektu. 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie 

realizacji projektu oraz w okresie trwałości może 

wynikać ze: 

 zmiany technicznej i/lub technologicznej w 
stosunku do założeń przyjętych we wniosku 
o dofinansowanie, 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
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Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji w infrastrukturę wychowania 

przedszkolnego jest przedstawienie diagnozy potrzeb i deficytów w obszarze 

interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych celem 

zapewnienia długoterminowej efektywności kosztowej zrealizowanych przedsięwzięć.  

Budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie przy udokumentowaniu braku 

możliwości wykorzystania, adaptacji istniejących budynków. 

technicznych przy zachowaniu co najmniej 
nie gorszych parametrów od założonych 
pierwotnie, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa 

w: 

 art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 
187/1), 

 art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006)? 

Ocena warunku nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy 

działalność, której dotyczy projekt, może być wspierana  w ramach konkursu. Należy 

dodać, że oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia we wniosku o 

dofinansowanie, Wnioskodawca powinien także scharakteryzować (opisać) projekt w 

sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz samodzielną 

weryfikację przez IZ RPOWP. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

trwałości projektu. 

WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie realizowany 

w granicach administracyjnych województwa podlaskiego na terenie Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego (BOF). 

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku 

o dofinansowanie, które powinno znajdować potwierdzenie w dokumentach 

rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

trwałości projektu. 
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ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego 

znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku w trakcie realizacji 

projektu oraz w okresie trwałości może wynikać ze: 

 zmiany lokalizacji miejsca realizacji projektu 
lub elementów infrastruktury 
powstałej/zakupionej w wyniku realizacji 
projektu bez zmiany granic 
administracyjnych województwa, 

 zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych w wyniku realizacji projektu bez 
zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

3. 

Wartość  

i poziom 

dofinansowania 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

 kwota pomocy nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na konkurs, tj. 
5 mln PLN? 

 kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, 
a zyskiem operacyjnym z inwestycji w przypadku pomocy, o której mowa w 
art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 
187/1) oraz 85% kosztów kwalifikowalnych (dotyczy projektów objętych 
pomocą publiczną)? 

 poziom wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 85% kosztów 
kwalifikowalnych? 

TAK/NIE 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 

zmniejszenia poziomu lub wartości pomocy w 

projekcie w celu zastosowania wymogów właściwego 

rozporządzenia pomocowego adekwatnego do rodzaju 

projektu, jednak nie więcej niż odpowiednio: 5 p. p. 

lub 5% w stosunku do pierwotnego poziomu lub 

wartości zadeklarowanych w dokumentacji 

aplikacyjnej. 

WARUNEK nr 3: LUKA FINANSOWA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wnioskowana wartość 

dofinansowania nie przekracza wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki 

finansowej (jeśli dotyczy). 

 

 

TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 

zmniejszenia wartości pomocy w projekcie, jednak nie 

więcej niż 5% wartości dofinansowania w stosunku do 
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 pierwotnej wartości zadeklarowanej w dokumentacji 

aplikacyjnej. 

4. 
Termin i okres realizacji 

projektu 

WARUNEK nr 1: TERMIN I OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

 czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia 
realizacji projektu jest zgodny z ramami czasowymi kwalifikowalności,  
o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, tj.: nie wykracza poza 
daty graniczne - początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 01 
stycznia 2014 r., a końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 
grudnia 2023 r.? 

 czy w związku z koniecznością spełnienia efektu zachęty rozpoczęcie 
realizacji projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie (dotyczy 
projektów nie objętych pomocą publiczną)? 
 

Pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złoży wniosek o przyznane pomocy 

przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Zgodnie z art. 

2 pkt 23 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1), „rozpoczęcie prac” oznacza 

rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie 

wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, 

że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego , co nastąpi najpierw. 

 

Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń 

i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac, przy 

czym zgodnie z interpretacją KE, przesłankę "inne zobowiązanie, które sprawia, że 

inwestycja staje się nieodwracalna" należy rozumieć podjęcie takiego zobowiązania, 

które powoduje, iż z ekonomicznego punktu widzenia wycofanie się z realizacji 

projektu w danym przypadku nie jest możliwe, w szczególności z uwagi na to, że 

znacząca kwota pieniędzy zostałaby wówczas utracona przez inwestora.   

 

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty na etapie złożenia 

wniosku o dofinansowanie w przypadku przekroczenia 

terminu o okres nie dłuższy niż 3 miesiące w stosunku 

do terminu rozpoczęcia/zakończenia określonego 

w Regulaminie konkursu. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane  

od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji 

projektu może wynikać z: 

 braku wyłonienia wykonawców/dostawców z 
przyczyn niezależnych od Beneficjenta, 

 innych zdarzeń losowych nie leżących po 
stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega Czy projekt jest realizowany zgodnie 

z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu 

 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty. 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie został 

fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie? 

Przez projekt zakończony lub zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub 

usług, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały 

przez Wnioskodawcę dokonane. 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

5. 
Kwalifikowalność 

wydatków projektu* 

WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE ZAŁOŻEŃ 

PROGRAMOWYCH 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane 

projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu w ramach Poddziałania 8.2.2 

Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego? 

Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych pozycji zaplanowanych w budżecie 

będzie oparta o zapisy: 

 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących na 
moment ogłoszenia konkursu, przy czym decydujące jest ujęcie wydatków 
kwalifikowalnych stricte związanych z realizacją przedmiotu projektu. 

Dodatkowo, za niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z: 
 kosztami pośrednimi, tj. kosztami, które nie są związane ściśle z 

przedmiotem projektu, np. kosztami promocji projektu w postaci tablic 
informacyjnych, kosztami zarządzania, czy usług doradczych,  

 Studium wykonalności, w sytuacji, gdy spełnia jedynie warunek formalny 
związany z aplikowaniem o środki unijne,  

 Studium wykonalności/Biznes planu (dotyczy projektów objętych pomocą 
publiczną).  

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości 

kosztów kwalifikowalnych na poziomie danego 

wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia 

zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze 

środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty 

podejmowana jest każdorazowo przez IOK po 

uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych 

kryteriów wyboru projektów, lecz ostateczny jej 

poziom nie może przekroczyć 25% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 

wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 

projektu. 

WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW TAK/NIE Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 
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W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane 

projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są wystarczająco szczegółowe 

w stosunku do rodzaju i zakresu projektu. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania wydatków 

zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego, co powinno znaleźć 

potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji technicznej oraz kosztorysach 

inwestorskich. 

o dofinansowanie w zakresie 

doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu 

rzeczowego projektu w stosunku do informacji 

wykazanych w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 

wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 

projektu. 

WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy wydatki kwalifikowalne projektu 

zostały prawidłowo oszacowane. 

Wartość zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać należycie 

udokumentowana i potwierdzona – poprzez dołączenie kosztorysów dla wszystkich 

pozycji. Dodatkowo, wymaga się  załączenia dokumentacji pozyskanej w trakcie 

przeprowadzenia analizy cen rynkowych lub dokumentacji z rozstrzygniętego 

postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli przeprowadzono.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakującej 

dokumentacji potwierdzającej wartość wydatków 

kwalifikowalnych wskazanych w budżecie projektu, 

przy czym przedstawione dokumenty powinny być 

ważne na moment złożenia pierwotnej dokumentacji 

aplikacyjnej i nie mogą prowadzić do zwiększenia 

wartości. 

 

Możliwość odstępstwa od założonych wartości 

docelowych w trakcie realizacji projektu oraz w okresie 

trwałości może wynikać ze: 

 zmiany wartości wydatków kwalifikowalnych 
po przeprowadzeniu procedur wyboru 
wykonawców/dostawców 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.  

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 

wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 

projektu. 

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW TAK/NIE Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości 
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W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane 

projektu są niezbędne do realizacji celów projektu. 

Ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są niezbędne do 
celów realizacji projektu – zarówno co do ich zasadności, jak i racjonalności. 
Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy:  

 dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest racjonalna,  
 wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,  
 wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są efektem 

świadomego wyboru, analizy opcji. 

kosztów kwalifikowalnych na poziomie danego 

wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia 

zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze 

środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty 

podejmowana jest każdorazowo przez IOK po 

uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych 

kryteriów wyboru projektów, lecz ostateczny jej 

poziom nie może przekroczyć 25% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie 

realizacji projektu oraz w okresie trwałości może 

wynikać ze: 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co najmniej 
nie gorszych parametrów od założonych 
pierwotnie, 

 zmiany technicznej i/lub technologicznej w 
stosunku do założeń przyjętych we wniosku 
o dofinansowanie, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.  

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 

wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 

projektu. 

3. 
Wykonalność 

techniczna projektu* 

WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada zasoby 

techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub czy wiarygodnie 

opisał sposób pozyskania tych zasobów.  

Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne gwarantujące 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie w zakresie 

doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu 

rzeczowego projektu w stosunku do informacji 

wykazanych w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej. 
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prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnym stricte związanym 
z przedmiotem projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich 
zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, to istnieje możliwość ich 
pozyskania  w trakcie realizacji projektu, co należy opisać w dokumentacji 
aplikacyjnej.  

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

realizacji projektu. 

WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada prawa 

własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji projektu lub czy uzyskanie 

tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie uwzględnione i jest 

prawdopodobne. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych decyzji, 

pozwoleń i praw własności powinien w sposób wiarygodny opisać stan 

zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać termin uzyskania 

przedmiotowych dokumentów. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

trwałości projektu. 

 

Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu 

oraz w okresie trwałości może wynikać z: 

 wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym 
projektu skutkujących koniecznością 
uzyskania praw, pozwoleń, licencji itp., 

 wprowadzenia zmian w zakresie rozwiązań 
budowlanych zastosowanych w 
infrastrukturze, jednakże nie powodujących 
zmian funkcjonalno-użytkowych obiektu 
budowlanego, wymagających uzyskania 
nowej decyzji lub oświadczenia Projektanta 
dotyczącego zgody na wprowadzenie 
proponowanych zmian przez Beneficjenta, 

 zmiany lokalizacji miejsca realizacji projektu 
lub elementów infrastruktury 
powstałej/zakupionej w wyniku realizacji 
projektu bez zmiany granic 
administracyjnych województwa, 

 zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych w wyniku realizacji projektu bez 
zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
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przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy harmonogram realizacji projektu 

jest racjonalny i wykonalny. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy wykonalność 

projektu według planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, złożoności 

procedur przetargowych.  

Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia 

zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego do przeprowadzenia postępowań 

przetargowych (jeżeli nie dokonano wyboru na moment aplikowania), maksymalnego 

okresu realizacji projektu oraz innych okoliczności warunkujących terminową 

realizację projektu. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

realizacji projektu. 

 

Możliwość odstępstwa na etapie realizacji projektu 

może wynikać z: 

 braku wyłonienia wykonawców/dostawców z 
przyczyn niezależnych od Beneficjenta, 

 innych zdarzeń losowych nie leżących po 
stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do wniosku 

dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym 

uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. 

 

Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz w zakresie 

Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia). 

W przypadku posiadania pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega zgodność decyzji 

z dokumentacją środowiskową.  

TAK/NIE 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

realizacji projektu. 

 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie przedłożenia prawidłowej 

dokumentacji adekwatnej do zakresu rzeczowego 

projektu, przy czym dokumenty te muszą być ważne na 

moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji 

projektu może wynikać z: 
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 wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym 
projektu skutkujących koniecznością 
przeprowadzenia ponownej procedury OOŚ, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

4. 

Wykonalność 

finansowa 

i ekonomiczna* 

WARUNEK nr 1: POPRAWNOŚĆ ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy prognozy nie zawierają istotnych 

błędów rachunkowych. 

TAK/NIE 

Możliwość korekty w zakresie poprawy błędów 

rachunkowych/arytmetycznych. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

WARUNEK nr 2: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ FINANSOWO-

EKONOMICZNYCH 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

 Czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi we 
właściwych przepisach? 

Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy: 

 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, 

 Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych,  
 Obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości, 
 Ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych. 

 

 Czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy 
projektu? 

 Czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów, 
kosztów, składników majątku i pasywów) są uzasadnione? 

Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne założenia 

uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak powyższych informacji 

może skutkować tym, iż nie będzie możliwa ocena wiarygodności założeń, a tym 

samym nie będzie można potwierdzić wykonalności finansowej. Szczególną uwagę 

przy uzasadnieniu przyjętych wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają 

TAK/NIE 

Możliwość korekty na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie:  

 skorygowania okresu odniesienia w ramach 
analizy finansowej, przy czym nie dotyczy to 
okresu trwałości projektu, 

 wielkości zastosowanej stopy dyskontowej, 

 wielkości przyjętych stawek 
amortyzacyjnych, 

 uzupełnienia brakujących tabel finansowych 
w układzie „Wnioskodawca z Projektem", 

 ujęcia rozliczenia dofinansowania  
w przedstawionych prognozach finansowych, 

 wyjaśnień w zakresie przyjętych wielkości 
oraz założeń. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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istotnym zmianom w stosunku do danych historycznych. Dokonanie rzetelnej analizy 

opartej o wiarygodne założenia ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu 

intensywności, a tym samym kwoty dofinansowania. 

Weryfikacji dokonuje się na podstawie informacji podanych w tabelach finansowych 

oraz w części opisowej do analizy finansowej. 

WARUNEK nr 3: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła finansowania projektu są 

jednoznaczne oraz wiarygodne. 

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła finansowania 
oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub wiarygodnie wykazać 
sposób ich pozyskania.  

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny  

w zakresie wskazania źródeł finansowania projektu. 

  

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

realizacji projektu. 

 

Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na 

etapie realizacji projektu, przy czym każda zmiana 

powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i 

zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 4: PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy zapewniona jest płynność 

finansowa realizacji projektu. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

realizacji projektu.  

5.  Trwałość projektu 

WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy z przedstawionych przez 

Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po 

zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że projekt nie będzie w tym czasie 

poddany znaczącym modyfikacjom? 

Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę trwałości operacji, 

zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

trwałości projektu. 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,  Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania rezultatów 

projektu pod względem organizacyjnym, finansowym i technicznym przez okres 5 lat 

(3 lat w przypadku MSP) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. 

Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać produkty 

projektu zgodnie z przeznaczeniem, a  projekt w pełni spełnia założone w nim cele.  

Odstępstwa od warunku w okresie trwałości projektu 

muszą być zgodne z art. 71 Rozporządzenia nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tzn. nie mogą 

prowadzić do powstania następujących okoliczności: 

 zaprzestania działalności produkcyjnej lub 
przeniesienie jej poza obszar objęty 
Programem; 

 zmiany własności elementu infrastruktury, 
która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 
publicznemu nienależne korzyści; 

 istotnej zmiany wpływającej na charakter 
operacji, jej cele lub warunki wdrażania, 
która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej 
pierwotnych celów, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: ANALIZA RYZYKA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca dokonał analizy 

ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy zaplanował odpowiednie 

działania w przypadku ich wystąpienia. 

Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem informacji, czy jest 

zdolny do odpowiedniego przeciwdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń. 

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 

uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej 

dokumentacji aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

6.  

Zgodność projektu 

z zasadami 

horyzontalnymi 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada, zgodnie 

z przepisami art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006: 

 pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju? 
 pozytywny wpływ w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? 
Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, 

TAK/NIE 

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia 

brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji 

aplikacyjnej. 

 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

trwałości projektu. 
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transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych 

oraz wszelkich innych produktów projektów dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie 

ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 

 co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości płci? 
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu 

i ładu przestrzennego? 
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie współpracy? 

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych przez 

Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo stwierdzenie 

Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z daną zasadą horyzontalną jest 

niewystarczające. Należy pamiętać, że zaproponowanie działań wynikających jedynie 

z wymogów prawnych świadczy o neutralnym wpływie. 

7. 

Pomoc publiczna 

w projekcie 

(jeśli dotyczy) 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega: 

 czy projekt jest zgodny z programem pomocowym wydanym przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? 

 czy Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające 
z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych? 

TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

trwałości projektu. 

8. 

Informacje zawarte 

w różnych częściach 

wniosku oraz 

załączników są ze sobą 

spójne i jednoznaczne* 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy informacje niezbędne do 

dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte w dokumentach złożonych 

w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz czy możliwe jest dokonanie na ich 

podstawie oceny projektu w ramach wymaganych kryteriów merytorycznych. 

Kryterium spójności odnosi się do oceny, czy informacje w złożonym wniosku oraz 
załącznikach nie są ze sobą sprzeczne oraz czy nie występują sprzeczności wewnątrz 
poszczególnych dokumentów. Celem zastosowania tego kryterium jest 
zabezpieczenie jednoznaczności opisu projektu, jego założeń, działań i rezultatów.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt w zakresie 

wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności występującej 

w ramach złożonej dokumentacji aplikacyjnej w 

odpowiedzi na wezwanie/-a IZ RPOWP. 

kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

 3.1.3   

5.  
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

osoby 
90 

6.  Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie szt. 25 

7.  
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby 5 

 8.2.2   

1.  
Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej szt. 5 

2.  

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub 

Infrastruktury edukacyjnej  

osoby 240 

3.  
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  szt. wskaźnik zostanie oszacowany w późniejszym terminie 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

 3.1.3   

7.  Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu 

osoby 78% 

 8.2.2   
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1.  nie zdefiniowano - - 

 

Załącznik do uchwały Nr 24/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 6 września 2019 r. 
 

3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (PI 10iv), 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego (PI 10a) 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2018 

KARTA KONKURSU NR RPPD.03.03.01_8.2.2-IZ.00-20-001/18 NA PROJEKTY ZINTEGROWANE 

Oś priorytetowa OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej 

Działanie  
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki 
8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie 
3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 
konkurencyjności podlaskiej gospodarki (PI 10iv) 

8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10a) 

Cel działania/poddziałania 
Podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych 

zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy 
Lepsze warunki kształcenia ustawicznego i 

zawodowego na obszarze BOF 

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie: 

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych 
poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej 

szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym 
uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych 
rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem 

programu wsparcia 

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia 
zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz 

infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych 
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Planowana alokacja na konkurs: 20 000 000,00  PLN 15 000 000,00 PLN 

Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Planowany termin ogłoszenia konkursu: Planowany termin naboru: 

IZ RPOWP/IP ZIT BOF grudzień 2018 luty 2019 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY 

ZINTEGROWANE (EFS+EFRR) 

tryb konkursowy  

I etap oceny - ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego 

DZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  
 

Priorytet inwestycyjny 10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do 
etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 
pracodawcami 

oraz 
DZIAŁANIE 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

 
Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
Kryteria formalne - poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są 

twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 
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Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty
36

 
Ocena 

1. Wstępna kwalifikacja 

Wnioskodawcy i projektu do 

wsparcia 

Wymogi kryterium: 

Projekt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie 

Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -  wersja 

obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPOWP) w następującym zakresie: 

 typ Beneficjenta -  

wszystkie podmioty, w szczególności: organy prowadzące 

szkoły/placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego.  

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją 

form prawnych podmiotów gospodarki narodowej 

określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 

listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 

prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009). 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie 

projektu.   

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu trwałości 

projektu. 

TAK/NIE 

 typ projektu –  
 
W ramach Poddziałania 3.3.1 (EFS):  

 typ projektu nr 2: 

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych 
poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej 
szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym 
uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie 

projektu.   

TAK/NIE 

                                                           
36

 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 
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pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu 
wsparcia obejmująca w szczególności

37
: 

a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów 
kompetencji kluczowych (matematycznych, 
przyrodniczych, ICT i językowych związanych 
bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą), 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności 
poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form 
nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie 
zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających 
ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania 
kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w 
toku edukacji

38;
  

c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby 
uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich 
rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, 
minimalizujące występujące dysproporcje między 
uczniami; 

d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne (ze wsparcia 
wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego 
realizujące poradnictwo zawodowo-edukacyjne  
w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 
Stworzenie Centrum Kompetencji BOF); 

e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym 
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców 
(ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia 
zawodowego realizujące staże i praktyki w ramach 

                                                           
37

 Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c) 

38
 Nie dotyczy kwalifikacji nabywanych w ramach realizowanej podstawy programowej. 
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Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie 
Centrum Kompetencji BOF); 

f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie 
uzdolnionych także w zakresie przedmiotów 
zawodowych; 

g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry 
dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności 
interpersonalnych i społecznych, stosowania metod 
oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu 
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na 
rynku pracy oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy,  korzystania 
z nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu 
naukowego w edukacji; 

h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli 
i dostosowanie go do najnowszych trendów 
i technologii w danej branży oraz doskonalenie 
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 
zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
związanych z nauczanym zawodem, realizowane we 
współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-
gospodarczego

39;
 

i) realizacja kompleksowych programów kształcenia 
praktycznego organizowanych w miejscu pracy, 

j) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy 
zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie 
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne; 

 
W ramach Poddziałania 8.2.2 (EFRR):  

 typ projektu nr 2:  
Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, 
kształcenia ustawicznego oraz infrastrukturę służącą do 
szkoleń zawodowych 

                                                           
39

 Jako otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe i inne instytucje sektora B+R. 
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 rozbudowa, przebudowa oraz funkcjonalne 
dostosowanie bazy lokalowej, bazy techniczno-
dydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego 
oraz ustawicznego służąca doskonaleniu zawodowemu 
i praktycznej nauce zawodu, 

 tworzenie i modernizacja pracowni, warsztatów, 
laboratoriów do praktycznej nauki zawodu, 

 wyposażenie parku maszynowego, wyposażenie bazy 
dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, 
urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu 
i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach 
kształcenia zawodowego oraz ustawicznego, 

 rozbudowa, przebudowa, remont centrów kształcenia 
zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenie, 

 dostosowanie obiektów kształcenia zawodowego, 
ustawicznego oraz ich wyposażenia do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami jako jeden z elementów 
projektu. 

Wsparcie będzie dotyczyło jedynie infrastruktury i sprzętu 
bezpośrednio związanych z usługami dydaktycznymi. 
Konieczne będzie przedstawienie kompleksowego planu 
wykorzystania infrastruktury edukacyjnej uwzględniającego 
współpracę ze szkołami, uczelniami oraz aktywne 
zaangażowanie uczniów. Analogicznie jak w przypadku 
innych przedsięwzięć w obszarze infrastruktury edukacyjnej 
konieczne jest przeprowadzenie diagnozy rzeczywistych 
potrzeb i deficytów w tym obszarze oraz analizy pod kątem 
trendów demograficznych celem zapewnienia 
długoterminowej efektywności kosztowej zrealizowanych 
przedsięwzięć. Budowa nowych obiektów będzie możliwa 
jedynie przy udokumentowaniu braku możliwości 
wykorzystania, adaptacji istniejących budynków. 

 działalność Wnioskodawca/y oraz Partnerów (o ile 
dotyczy) dotycząca projektu nie jest działalnością 
wykluczoną; 

 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

TAK/NIE 
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wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu trwałości 

projektu. 

 lokalizacja projektu. Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu trwałości 

projektu. 

TAK/NIE 

2.  Projekt spełnia wymóg 

maksymalnego poziomu 

dofinansowania 

Wymogi kryterium: 

Czy poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny z 

Regulaminem konkursu lub SZOOP (wersja obowiązująca na 

dzień przyjęcia kryterium przez KM)? 

Kryterium ma na celu weryfikację, czy maksymalny udział 
środków UE w planowanych wydatkach kwalifikowalnych 
na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z 
zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych? 
  
Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do 

Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów 

kwalifikowalnych, a w przypadku Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w zakresie: 

- błędów rachunkowych, 

- spójności wartości wskazanych w różnych 
częściach wniosku, 

- właściwych zaokrągleń liczb.  

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do zakończenia realizacji 

projektu. 

TAK/NIE 
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3.  Termin i okres realizacji projektu Wymogi kryterium: 

Czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji projektu jest zgodny z ramami 
czasowymi kwalifikowalności, o których mowa 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020 obowiązujących na moment 
ogłoszenia konkursu, czyli nie wykracza poza daty 
graniczne, gdzie: 

- początkiem okresu kwalifikowalności wydatków w 
przypadku EFRR jest 01 stycznia 2014 r., a końcową datą 
kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.,  

- początkiem okresu kwalifikowalności wydatków w 
przypadku EFS jest dzień ogłoszenia konkursu, a końcową 
datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne  uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu.   

TAK/NIE 

Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. 

Kryteria merytoryczna dopuszczające ogólne - poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe 

pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty1 Ocena 

1. Analiza problemowa i 

zgodność projektu z 

właściwymi celami 

szczegółowymi RPOWP 

Wymogi kryterium: 

Czy została przeprowadzona analiza problemowa (czy 

zostały zidentyfikowane problemy, na które 

odpowiada projekt)? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 

TAK/NIE 
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zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

Wymogi kryterium: 

Czy uzasadniono konieczność realizacji projektu oraz 

potrzebę jego finansowania środkami publicznymi? 

 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy określone przez Wnioskodawcę cele realizacji 

projektu są zbieżne z:  

- celem szczegółowym Poddziałania 3.3.1 (EFS): 
„Podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych 
zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy” 

oraz  

- celem szczegółowym Poddziałania 8.2.2 (EFRR): 
„Lepsze warunki kształcenia ustawicznego i 
zawodowego na obszarze BOF”? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

TAK/NIE 
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wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu. 

Wymogi kryterium: 

Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele 

projektu? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w zakresie wartości 
wskaźników docelowych do poziomu 
uzasadnionego zapisami dokumentacji 
aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na 
etapie oceny projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu. 

 

TAK/NIE 

2. Adekwatność doboru grupy 

docelowej 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zawiera opis istotnych cech uczestników 

(osób lub podmiotów) i jest on zgodny z wykazem 

zawartym w „Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy 

wsparcia” w SZOOP RPOWP (wersja obowiązująca na 

dzień przyjęcia kryterium przez KM)? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

TAK/NIE 
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wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

Wymogi kryterium: 

Czy opis grupy docelowej jest spójny z analizą 

problemową?  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

TAK/NIE 

3. Projekt jest zgodny z 

zasadami horyzontalnymi  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zakłada, zgodnie z przepisami art. 7 i art. 8 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 

uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

zintegrowanego w pełnym zakresie 

brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu. 

TAK/NIE 
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(WE) nr 1083/2006: 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady 
zrównoważonego rozwoju: 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami? 

 

Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć 

zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu, 

towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-

komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów 

projektów dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie 

ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik 

do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014 – 2020: 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn? 

- co najmniej neutralny wpływ w zakresie 
przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu 
przestrzennego? 

- co najmniej neutralny wpływ w zakresie zasady 
współpracy? 

 

Kryterium weryfikuje deklaratywny i faktyczny wpływ 

projektu na realizację zasad horyzontalnych. 

Uwzględniając obowiązujące regulacje prawne, w tym 

zapisy Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
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równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014 – 2020 obowiązujących na 

moment ogłoszenia konkursu  oraz ideę interwencji w 

ramach Celu Tematycznego 10. 

Niedopuszczalne jest, aby zaplanowane działania 

wywierały negatywny wpływ na jakakolwiek zasadę 

horyzontalną. 

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na 

podstawie informacji podanych przez Wnioskodawcę, 

które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo 

stwierdzenie Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z 

daną zasadą horyzontalną jest niewystarczające. 

Należy pamiętać, że zaproponowanie działań 

wynikających jedynie z wymogów prawnych świadczy 

o neutralnym wpływie. 

4. Potencjał i doświadczenie 

wnioskodawcy niezbędne do 

realizacji projektu 

zintegrowanego 

Wymogi kryterium: 

Czy przedstawiony opis potencjału, w tym w 

szczególności potencjału finansowego, technicznego, 

kadrowego i społecznego Wnioskodawcy i Partnerów 

(o ile dotyczy) jest adekwatny do zakresu realizacji 

projektu zintegrowanego? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

TAK/NIE 



348 
 

zintegrowanego. 

5. Zintegrowany charakter 

przedsięwzięcia 

Wymogi kryterium: 

Czy inwestycja w infrastrukturę jest komplementarna i 

niezbędna do osiągnięcia celów właściwych dla części 

projektu właściwej dla EFS? 

 

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

realizacji projektu 

TAK/NIE  

Czy wykazano dodatkowy efekt wynikający z 

zaplanowania wspólnych działań w formie projektu 

zintegrowanego? 

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

realizacji projektu 

TAK/NIE 

6. Zgodność z celami 

rozwojowymi  określonymi w 

Strategii ZIT BOF  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt realizuje cele określone w Strategii ZIT BOF 

w ramach Działania 2.1 jako „Wzmocnienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz 

ustawicznego poprzez zapewnienie realizacji nowej 

podstawy programowej kształcenia w zawodach, z 

możliwością potwierdzania uzyskanych kwalifikacji”? 

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

realizacji projektu 

TAK/NIE 

 

Wymogi kryterium: Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

TAK/NIE 
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Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest 

odpowiedzią na główne i istotne problemy określone 

w Strategii ZIT BOF? 

dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
realizacji projektu 

7. Poprawność doboru 

wskaźników uwzględnionych 

w Strategii ZIT BOF  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników 
monitoringu określonych w Strategii ZIT BOF, które 
Wnioskodawca ma obowiązek wybrania z listy 
wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz 
wskaźników produktu wszystkich wskaźników 
adekwatnych do planowanych działań w projekcie 
oraz monitorowania ich w trakcie realizacji projektu, 
czyli: 
 
 w ramach Poddziałania 2.1.1. 
1) wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu, 
- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub 
uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu; 
2) wskaźniki produktu: 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji w 
programie, 
- Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u 
pracodawcy, 
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 

uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

zintegrowanego w uzupełnienia 

wskaźników we wniosku/skorygowania 

ich wartości docelowych do poziomu 

uzasadnionego zapisami dokumentacji 

aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na 

etapie oceny projektu. 

TAK/NIE 
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wsparciem w programie; 
 
 w ramach Poddziałania 2.1.2 
1) wskaźniki produktu: 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 
zawodowego, 
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w 
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej, 
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami? 

8.  Informacje zawarte w różnych 

częściach wniosku oraz 

załączników są ze sobą spójne 

i jednoznaczne 

Wymogi kryterium: 

Czy informacje niezbędne do dokonania oceny 

projektu i sposobu jego realizacji zawarte w 

dokumentach złożonych w ramach konkursu są 

jednoznaczne i spójne oraz czy możliwe jest 

dokonanie na ich podstawie oceny projektu w ramach 

wymaganych kryteriów merytorycznych? 

Możliwość korekt w zakresie 

wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności 

występującej w ramach złożonej 

dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi 

na wezwanie IOK.  

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

do zakończenia oceny projektu. 

TAK/NIE 

UWAGA: Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w 

sposób bezpośredni przełożyć się na informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca 

zobowiązany jest do rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IOK do 

poprawy przy jednoczesnym wskazaniu zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim. 

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania 

opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).  

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty 1 Ocena 
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1. Pozytywny wpływ projektu na 

dostosowanie infrastruktury 

kształcenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy 

Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca zaplanował działania dotyczące 

dostosowania infrastruktury kształcenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy? 

Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie 

z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego  

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020 oraz Regulaminem konkursu. 

Kryterium służy weryfikacji, czy planowane w 

projekcie działania uwzględniają problemy 

sformułowane na poziomie dokumentów 

strategicznych regionu oraz BOF. Ocenie podlegać 

będzie, czy działania zakładane w projekcie 

pozytywnie wpływają na dostosowanie infrastruktury 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz 

na realizację wyzwania, jakim jest dostarczenie na 

rynek pracy większej liczby wykwalifikowanych 

specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających 

aktualnym wymogom pracodawców. 

Informacje zawarte w uproszczonym wniosku o 

dofinansowanie powinny wynikać ze strategii rozwoju 

szkoły/placówki kształcenia zawodowego, stanowiącej  

obligatoryjny załącznik do uproszczonego wniosku40. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 

odrzucane na etapie oceny formalno-

merytorycznej uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 

                                                           
40

 UWAGA: Informacje zawarte w załączniku do uproszczonego wniosku nie będą podlegały ocenie merytorycznej. Załącznik ten będzie stanowił potwierdzenie, 

że szkoła posiada strategię, z której wynika potrzeba realizacji projektu zintegrowanego. Ocena na etapie preselekcji przeprowadzana jest tylko na podstawie 

treści zawartych we wniosku uproszczonym o dofinansowanie projektu zintegrowanego.  
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2. Projekt przyczynia się do 

podniesienia atrakcyjności i 

elastyczności kształcenia 

zawodowego 

Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca uwzględnił w projekcie działania 

mające wpływ  na podniesienie atrakcyjności i 

elastyczności kształcenia zawodowego? 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 
 
Podniesienie atrakcyjności szkół zawodowych może 

być realizowane poprzez zwiększenie współpracy szkół 

z pracodawcami, jak również współpracy z sektorem 

B+R. Kluczowe jest lepsze dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do rzeczywistych potrzeb 

regionalnego i lokalnych rynków pracy oraz 

wypracowanie mechanizmów elastycznego 

reagowania na zmieniające się potrzeby 

pracodawców.  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 

odrzucane na etapie oceny formalno-

merytorycznej uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE  

3. Racjonalność planowanej 

inwestycji 

Wymogi kryterium: 

Czy przed przygotowaniem projektu przeprowadzona 

została analiza wykonalności i trwałości finansowej 

uwzględniająca trendy demograficzne i sytuację na 

regionalnym rynku pracy?  

 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 

odrzucane na etapie oceny formalno-

TAK/NIE 
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Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 

lata 2014-2020 odnoszących się do konieczności 

zachowania trwałości projektu oraz konieczności 

przeprowadzenia diagnozy rzeczywistych potrzeb oraz 

deficytów w danym obszarze. 

Analiza powinna być przeprowadzona także pod 

kątem trendów demograficznych celem zachowania 

równowagi pomiędzy lepszym dostępem do edukacji, 

a długoterminową opłacalnością takiej inwestycji.  

merytorycznej uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

Czy z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy 

wynika, że Wnioskodawca zapewni wykonalność i 

trwałość finansową przedsięwzięcia?  

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 

lata 2014-2020 odnoszących się do konieczności 

zachowania trwałości projektu oraz konieczności 

przeprowadzenia diagnozy rzeczywistych potrzeb oraz 

deficytów w danym obszarze. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 

odrzucane na etapie oceny formalno-

merytorycznej uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 

Czy z analizy wynika, że przygotowywana inwestycja 

jest zgodna z prognozowanym zapotrzebowaniem? 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

TAK/NIE 
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lata 2014-2020 odnoszących się do konieczności 

przeprowadzenia diagnozy rzeczywistych potrzeb oraz 

deficytów w danym obszarze. 

Zakres rzeczowy projektu powinien wynikać z analizy 

potrzeb oraz deficytów szkoły, która musi być 

przeprowadzona z uwzględnieniem zmian 

zachodzących w jej otoczeniu, w tym analizy 

demograficznej pod kątem przyszłego efektywnego 

wykorzystania zrealizowanej inwestycji, a także 

posiadanego przez nią wyposażenia. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 

odrzucane na etapie oceny formalno-

merytorycznej uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego.  

 

4. Współpraca z Centrum 

Kompetencji BOF 

Wymogi kryterium:  

Czy Wnioskodawca deklaruje współpracę z Centrum 
Kompetencji BOF w zakresie realizacji wskazanych 
wskaźników określonych w projekcie oraz bierze 
udział w systemie oceny jakości kształcenia 
zawodowego w szkołach zawodowych w kontekście 
potrzeb rynku pracy. 
Wprowadzenie kryterium wynika z potrzeby  
zapewnienia efektu synergii wsparcia w dziedzinie 
szkolnictwa zawodowego na terenie BOF oraz 
zwiększenia efektywności działań skierowanych do 
szkół zawodowych. 
 
Istotne jest, aby wszystkie jednostki systemu edukacji 
zawodowej włączyły się w działania realizowane 
i koordynowane przez CK BOF. Ważnym rezultatem 
jest stworzenie efektywnej sieci współpracy 
publicznych i niepublicznych instytucji szkoleniowych z 
instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami na rzecz 
adaptacji i rozwoju kompetencji mieszkańców 
dostosowanych do potrzeb pracodawców, a 
szczególnie kluczowych inwestorów BOF oraz branż 

Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru.  
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 

 

Kryterium weryfikowane na moment 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego 

i w oparciu o jego treść.   

TAK/NIE 
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strategicznych dla rozwoju obszaru. 

5. Kompleksowość wsparcia w 

zakresie podnoszenia 

kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych 

uczniów i nauczycieli (jeśli 

dotyczy) 

Wymogi kryterium:  

Czy zaplanowane wsparcie w zakresie podnoszenia 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
uczniów i nauczycieli (możliwe do realizacji w ramach 
typu projektu 2a i 2g) są realizowane łącznie z 
działaniami na rzecz wsparcia kształcenia 
zawodowego uczniów i nauczycieli określonych w 
typie b, h i. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z  Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. Wynika także z 
potrzeby zapewnienia kompleksowości programów 
rozwojowych. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych  uczniów i 
nauczycieli może być realizowane wyłącznie jako 
uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia 
kształcenia zawodowego.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie treści wniosku. 

Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru.  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 

 

Kryterium weryfikowane na moment 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego 
i w oparciu o jego treść.   

 

TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

Projekty niespełniające wszystkich kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych będą odrzucane na etapie oceny formalno-merytorycznej 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich 

kryteriów merytorycznych dopuszczających. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 

60% maksymalnej liczby punktów w ramach ogólnej oceny kryteriów różnicujących 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  

Opis znaczenia 

kryterium/Możliwość 

dokonania korekty1 

Ocena 

1. Wpływ projektu na wzrost 

efektywności kształcenia 

zawodowego  

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będą zastosowane w projekcie 

rozwiązania przyczyniające się do jak najbardziej 

efektywnej współpracy placówek oświatowych 

kształcących w zawodzie z pracodawcami: 

 10 pkt. - przygotowanie zawodowe uzyskane z 
wykorzystaniem laboratoriów/sal do praktycznej 
nauki zawodu wraz z przygotowaniem zawodowym 
u pracodawcy (praktyki); 

 5 pkt. - przygotowanie zawodowe w celu 
udostępnienia wiedzy praktycznej, z udziałem 
oddelegowanego przez pracodawcę pracownika 
lub eksperta pracującego w danym zawodzie; 

 2 pkt.- przygotowanie zawodowe uzyskane z 
wykorzystaniem laboratoriów/sal do praktycznej 
nauki zawodu. 
 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego.  

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 10. 

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 
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edukacji na lata 2014-2020  oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 
 
Niniejsze kryterium premiuje projekty, które będą 
wykorzystywały rozwiązania przyczyniające się do 
najbardziej efektywnej współpracy z pracodawcami. 
 
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

2. Interdyscyplinarne 

wykorzystanie laboratoriów/sal 

do praktycznej nauki zawodów 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie stworzenie przez 

Wnioskodawcę warunków do doskonalenia lub 

zdobycia kwalifikacji przez uczniów kształcących się w 

zawodach z wykorzystaniem infrastruktury wraz 

z wyposażeniem będącej przedmiotem projektu:  

 12 pkt. - inwestycja obejmuje przygotowanie 
laboratoriów/sal do nabycia czterech i więcej 
kwalifikacji;  

 8 pkt. - inwestycja obejmuje przygotowanie 
laboratoriów/sal do nabycia  trzech kwalifikacji; 

 4 pkt. - inwestycja obejmuje przygotowanie 
laboratoriów/sal do nabycia dwóch kwalifikacji;  

 0 pkt. - inwestycja obejmuje przygotowanie 
laboratoriów/sali do nabycia jednej kwalifikacji 
bądź w projekcie nie przewiduje się przygotowania 
laboratorium/sal do praktycznej nauki zawodu. 

 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium:12.  

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 
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edukacji na lata 2014-2020  oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 

odpowiednich wartości punktowych.   

3. Kompleksowość projektu Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie kompleksowość wykazanych w 

projekcie działań. Wymogiem bezwzględnym jest 

powiązanie inwestycji z działaniami właściwymi dla 

EFS, przy czym uzasadnienie interwencji w zakresie 

infrastruktury musi być powiązane z interwencją EFS. 

Punktacja przyznawana będzie w zależności od zakresu 

projektu w części interwencji właściwej dla EFS: 

 16 pkt. - w zakresie interwencji właściwej dla EFS 
projekt obejmuje pełny zakres właściwy dla 
kompleksowego programu rozwojowego 
szkoły/placówki (pełny zakres typu projektu 2 w 
SZOOP RPOWP - wersja obowiązująca na dzień 
przyjęcia kryterium przez KM); 
 
W przypadku szkół, w których projekt obejmuje 
pełen zakres typu projektu 2 poza punktem d) i e), 
a poradnictwo zawodowo-edukacyjne oraz 
staże/praktyki będą realizowane przez 
szkołę/placówkę przy współpracy z Centrum 
Kompetencji BOF przyjmuje się, że projekt 
obejmuje pełny zakres właściwy dla 
kompleksowego programu rozwojowego i jest 
kompleksowy. 
 

 8 pkt. - w zakresie interwencji właściwej dla EFS 
projekt obejmuje wybrane elementy właściwe dla 
kompleksowego programu rozwojowego 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku  o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 16. 

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 
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szkoły/placówki (powyżej 3 elementów z zakresu 
typu projektu 2 w SZOOP RPOWP - wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez 
KM); 

 0 pkt. - projekt dotyczy jedynie wąskiego 
fragmentu programu rozwojowego 
szkoły/placówki (nie więcej niż 3 elementy z 
zakresu typu projektu 2 w SZOOP RPOWP - wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez 
KM)  . 

 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020  oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 

Niniejsze kryterium premiuje projekty, które wpłyną na 

realizację kompleksowych programów rozwojowych 

poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej 

szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym 

uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych 

rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem 

programu wsparcia.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 

odpowiednich wartości punktowych.   

4. Dostosowanie kierunków 

kształcenia do potrzeb 

regionalnej gospodarki 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy wspierany kierunek 

Brak możliwości korekty. 

 

Punkty w ramach 

kryterium podlegają 
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kształcenia zawodowego wynika z zapotrzebowania 

regionalnej gospodarki: 

 7 pkt. – projekt jest związany bezpośrednio z 
obszarami specjalizacji regionalnych określonych 
w RIS3 właściwych dla tzw. Rdzenia specjalizacji; 

 3 pkt. – projekt jest związany bezpośrednio z 
obszarami specjalizacji wschodzących określonych 
w RIS3; 

 5 pkt – projekt uwzględnia co najmniej 3 
rekomendacje zawarte w RIS3 w odniesieniu do 
Działania: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych 
i kreatywnych na wszystkich etapach edukacji; 

 3 pkt. - w projekcie realizowane są studia 
podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dla 
nauczycieli przygotowujące do wykonywania 
zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w 
ramach zawodów nowowprowadzonych do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,  
zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji 
oferty kształcenia zawodowego albo 
nowoutworzonych kierunków nauczania lub 
zawodów, na które występuje deficyt na 
regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki 
kadrowe wśród nauczycieli; 

 5 pkt. -  zapotrzebowanie na dany zawód 
uwzględniony w projekcie znajduje potwierdzenie 
w analizach dotyczących regionalnego rynku pracy 
(np. wykazany w dokumentach Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy oraz raportach z badania luki 
kompetencyjnej opracowanych w ramach projektu 
Centrum Kompetencji BOF). 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

W trakcie realizacji projektu oraz 

w okresie trwałości istnieje 

możliwość dokonywania zmian 

w zakresie rzeczowym projektu, 

o ile nie wpływa to na spełnienie 

kryterium.  

 

Każda zmiana musi być 

uzasadniona przez Beneficjenta i 

zaakceptowana przez IZ RPOWP.  

Spełnienie kryterium powinno 

być utrzymane od złożenia 

uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu. 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 23. 

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 



361 
 

Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020  oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 

Kryterium ma na celu zwiększenie stopnia 

dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb 

regionalnej gospodarki.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 

odpowiednich wartości punktowych.   

5. Współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, zakres aktywności 

szkoły/placówki w podejmowaniu współpracy 

z otoczeniem społeczno–gospodarczym: 

 5 pkt. – w ramach projektu zakłada się, iż 

pracodawcy partycypować będą w wymiarze co 

najmniej 5% w kosztach organizacji i prowadzenia 

praktyk zawodowych lub staży zawodowych; 

 5 pkt. - Wnioskodawca prowadzi współpracę z 
pracodawcami, wykraczającą poza obowiązki 
wynikające z podstawy programowej przyjętej dla 
danego zawodu/grupy zawodów. Ocenie podlegać 
będzie forma, zakres tematyczny oraz wymiar 
czasowy prowadzonej przez placówkę współpracy z 
pracodawcami w związku z infrastrukturą powstałą 
w wyniku realizacji projektu; 

 5 pkt. – projekt przewiduje kształcenie praktyczne 
nauczycieli w przedsiębiorstwach; 

 2 pkt. – Wnioskodawca deklaruje współpracę ze 
szkołami wyższymi w zakresie wzmacniania 
kształcenia zawodowego w szczególności w 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

Punkty w ramach 

kryterium podlegają 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 19. 

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 
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zakresie: kształtowania kompetencji zawodowych 
uczniów i zwiększania ich zatrudnialności oraz 
kształcenia kompetencji niezbędnych z punktu 
widzenia potrzeb rynku pracy; 

 2 pkt. - Wnioskodawca deklaruje współpracę z 
instytucjami rynku pracy, która może przynieść 
efekty (ilościowe i jakościowe) we wzmacnianiu 
kształcenia zawodowego w szczególności 
w zakresie: kształtowania kompetencji 
zawodowych uczniów i zwiększania ich 
zatrudnialności oraz kształcenia kompetencji 
niezbędnych z punktu widzenia potrzeb rynku 
pracy. 

 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 

Kryterium ma na celu zwiększenie stopnia 

dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb 

regionalnej gospodarki oraz zwiększenia stopnia 

współpracy szkoły/placówki z otoczeniem społeczno–

gospodarczym. 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 

odpowiednich wartości punktowych.   

6. Innowacyjność projektu  Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy infrastruktura i narzędzia 

Brak możliwości korekty.  

 

Punkty w ramach 

kryterium podlegają 
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przygotowane w ramach projektu stworzą adekwatne 

środowisko do aktywnego, samosterownego uczenia 

się i rozwoju, sprzyjające twórczemu myśleniu, 

eksperymentowaniu, przełamywaniu szablonowych 

schematów komunikowania się i postępowania, w tym 

wpływ na rozwój innowacji w gospodarce (potencjał 

dla innowacji np. wpływ na tworzenie warunków do 

podjęcia/rozwoju współpracy sektora edukacji z 

sektorem gospodarki): 

 2 pkt. – innowacyjność w projekcie dotyczy 
programów nauczania; 

 2 pkt. – innowacyjność w projekcie dotyczy 
wykorzystania infrastruktury, wyposażenia, lub 
technologii, korzystania z e-zasobów i e-
podręczników 

 2 pkt. – innowacyjność w projekcie dotyczy 
kształcenia modułowego; 

 2 pkt. – w projekcie zakłada się wykorzystanie 
narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych 
w ramach projektów, w tym pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów, 
zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO 
KL. 

 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020  oraz PROWP na lata 2014-
2020 oraz Strategii ZIT BOF. 
 
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 8. 

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 
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odpowiednich wartości punktowych. 

7. Wpływ projektu na rozwój 

gospodarczo-społeczny (siła 

oddziaływania) 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie wpływ efektów realizacji 

projektu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu, 

przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w 

wymiarze metropolitalnym. Punkty będą przyznawane 

w następujący sposób: 

 12 pkt. – stwierdzenie wysokiego wpływu na 
rozwój gospodarczo-społeczny BOF; 

 8 pkt. – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na 
rozwój gospodarczo-społeczny BOF; 

 4 pkt. – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF. 

Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny 

będzie badany na podstawie relatywnego stopnia 

realizacji czynników wpływających na kształtowanie się 

wskaźników strategicznych na podstawie poniższego 

wzoru: 

%,100
max


S

S
W k

k jeżeli wskaźnik strategiczny jest 

stymulantą, 

%,100min 
k

k
S

S
W jeżeli wskaźnik strategiczny jest 

destymulantą, 

gdzie: 

Wk   –   wskaźnik k-tego projektu ocenianego w 

konkursie, 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego 

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 12. 

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego.  
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k   –   numer projektu ocenianego w konkursie, 

Sk   –   wskaźnik oceniający wpływ projektu na 

rozwój społeczno-gospodarczy, 

Smax   –   najwyższa wartość wskaźnika oceniającego 

wpływ projektu na rozwój społeczno-

gospodarczy, spośród wszystkich projektów 

złożonych w danym konkursie (Smax = max{Si}, 

i = 1, 2, …, k), 

Smin   –   najniższa wartość wskaźnika oceniającego 

wpływ projektu na rozwój społeczno-

gospodarczy, badana na podstawie 

wszystkich projektów złożonych w danym 

konkursie (Smin = min{Si}, i = 1, 2, …, k). 

Punktacja będzie przyznawana na podstawie wskaźnika 

Wk w następujący sposób: 

 40% i mniej – stwierdzenie niskiego wpływu na 

rozwój gospodarczo-społeczny BOF; 

 powyżej 40% do 80% włącznie – stwierdzenie 

umiarkowanego wpływu na rozwój gospodarczo-

społeczny BOF; 

 powyżej 80%  – stwierdzenie wysokiego wpływu na 

rozwój gospodarczo-społeczny BOF. 

Wskaźnikiem wykorzystywanym w celu ustalenia liczby 

punktów w ramach kryterium będzie wskaźnik będący 

sumą wartości docelowych na poziomie projektu 

dwóch wskaźników produktu EFS (stymulanta): „Liczby 

uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali 
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kwalifikacje po opuszczeniu programu” oraz „Liczby 

nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu”. 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 oraz PROWP na lata 2014-
2020 oraz Strategii ZIT BOF. 
 

Wprowadzenie kryterium ma na celu premiowanie 

tych projektów, które wykazują największy 

i najbardziej pozytywny wpływ na realizację 

skwantyfikowanych celów Strategii ZIT BOF. 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 

odpowiednich wartości punktowych.   

W przypadku, kiedy w ramach naboru wpłynie tylko 

jeden wniosek, projekty nie podlegają rankingowi, 

powyższy wzór nie ma zastosowania i projekt 

automatycznie otrzymuje maksymalną liczbę punktów 

w ramach niniejszego kryterium. 

RAZEM 
 

100 

 

II etap oceny projektów 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH 



367 
 

RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY ZINTEGROWANE (EFS) 

tryb konkursowy  

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  
 

Priorytet inwestycyjny 10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę 

zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFS – ocena pełnego wniosku o dofinansowanie  

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  

(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Nazwa kryteriów: 1. KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem 
konkursu. 

Ocena spełniania kryterium 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”  lub 
„nie” 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium formalnego 
nie podlegają dalszej ocenie, tj. weryfikacji 
spełnienia kryteriów dopuszczających ogólnych 
oraz merytorycznych i jednocześnie są 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

2. 
Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
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równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego41 są 
rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, a projekty o wartości 
przekraczającej 100 000 EUR wkładu publicznego42 - na 
podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 

3. Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w 
tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych  

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary 

4. Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP 
(wersje obowiązujące na dzień przyjęcia kryterium przez 
KM)  jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o 
dofinansowanie w ramach właściwego 
Działania/Poddziałania RPOWP.  

 

                                                           
41

 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. 

42
 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia  konkursu. 
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5. W przypadku projektu partnerskiego: 

 wybór partnerów dokonany został przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie, 

 w projekcie, w którym podmiotem inicjującym 
partnerstwo jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, spełnione zostały wymogi dotyczące 
wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż 
wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy, o których 
mowa w art. 33 ust. 2, 3, 4 ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie 2014-2020. 

 

Ocena spełniania kryterium 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” 
albo stwierdzeniu, że kryterium 
nie dotyczy danego projektu 

Nazwa kryteriów: 2. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi 
zasadami unijnymi, w tym: 

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o 
standard minimum, o którym mowa w Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020 

 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  

 zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie”. 

 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie wniosku 
w pełnym zakresie brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego ogólnego nie podlegają 
dalszej ocenie, tj. weryfikacji spełnienia 
kryteriów merytorycznych i jednocześnie są 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
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2 Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie 
odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie”. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

dopuszczającego ogólnego nie podlegają 

dalszej ocenie, tj. weryfikacji spełnienia 

kryteriów merytorycznych i jednocześnie są 

odrzucane na etapie oceny formalno-

merytorycznej. 

3 Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wersje 
obowiązujące na dzień przyjęcia kryterium przez KM) , w tym 
w zakresie: 

 zgodności typu projekty z wykazem zawartym w „Typach 
projektów” w SzOOP , 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym 
w „Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w 
SZOOP, 

 zgodności z limitami określonymi w SzOOP (z 
wyłączeniem limitów określonych dla cross-finansingu i 
środków trwałych). 

Nazwa kryteriów:  3. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność wniosku o dofinansowanie z wnioskiem 
uproszczonym z I etapu oceny: 

7) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są 
zgodne z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie 
pozytywnie ocenionym podczas pierwszego etapu oceny 
projektu zintegrowanego. 

8) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie 
uszczegóławiają dane z wniosku uproszczonego i nie 
powodują znaczącej modyfikacji projektu, w szczególności 
jego założeń, celu i właściwych wskaźników jego realizacji,  
zakresu, budżetu, terminu realizacji. 

9) zmniejszenie lub zwiększenie wartości budżetu projektu 
zawartego we wniosku o dofinansowanie nie przekracza 
25 % wartości budżetu   zawartego we wniosku 

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest w 
przypadku projektów pozytywnie 
ocenionych pod względem spełniania 
kryteriów formalnych i 
dopuszczających ogólnych.  

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie”. 

Istnieje możliwość skierowania 
projektu do negocjacji we 
wskazanym w karcie oceny 
zakresie dotyczącym dokonanej 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające któregokolwiek z warunków są 
odrzucane. 
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uproszczonym.  oceny.  

 

2. Dodatkowe informacje podane we wniosku o dofinansowanie 
nie powodują zmiany oceny kluczowych parametrów 
podlegających ocenie w ramach I etapu we wskazanych 
poniżej obszarach i wniosek zawiera zapisy odnoszące się do: 

11) Analizy problemowej i zgodności projektu z: 

 właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym 
wskazanie problemów, na które odpowiedź stanowi cel 
główny projektu oraz analiza (uzasadnienie) 
zidentyfikowanych problemów, trafność doboru celu 
głównego projektu w odniesieniu do wskazanych 
problemów oraz sposobu w jaki projekt przyczyni się do 
osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP; 

 zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym. 

12) Adekwatności doboru grupy docelowej w kontekście 
wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu 
szczegółowego RPOWP, w tym: 

 opisu istotnych cech uczestników (osób lub 
podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w 
kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 
potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście 
wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, a 
także barier, na które napotykają uczestnicy projektu; 

 opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu w 
odniesieniu do wskazanych cech grupy docelowej, w 
tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu 
wynikającymi z wytycznych horyzontalnych 

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest w 
przypadku projektów pozytywnie 
ocenionych pod względem spełniania 
kryteriów formalnych i 
dopuszczających ogólnych. 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium nie 
dotyczy danego projektu.  

 

Istnieje możliwość skierowania 
projektu do negocjacji we 
wskazanym w karcie oceny 
zakresie dotyczącym dokonanej 
oceny.  

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające któregokolwiek z kryteriów są 
odrzucane. 
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obowiązujących w danym obszarze tematycznym; 

13) Trafności doboru i opisu zadań przewidzianych do 
realizacji w ramach projektu, w tym: 

 opisu i adekwatności zaplanowanych zadań w 
kontekście opisanych problemów i celu projektu; 

 racjonalności harmonogramu realizacji projektu; 

 trafności i adekwatności doboru wskaźników (w tym 
wartości docelowej), które zostaną osiągnięte w 
ramach zadań w kontekście realizacji celu głównego 
projektu oraz właściwego celu szczegółowego RPOWP, 
z uwzględnieniem sposobu pomiaru, monitorowania 
oraz źródeł ich weryfikacji (w tym dokumentów 
potwierdzających rozliczenie kwot ryczałtowych/ 
stawek jednostkowych); 

 opisu sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość 
projektu (o ile dotyczy); 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu 
wynikającymi z wytycznych horyzontalnych 
obowiązujących w danym obszarze tematycznym; 

14) Potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) 
w tym w szczególności: 

 potencjału techniczny, w tym sprzętowy i warunki 
lokalowe wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i 
sposób jego wykorzystania w ramach projektu,  

 potencjału kadrowy wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach 
projektu (kluczowych osób, które zostaną 
zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 
planowanej funkcji w projekcie), 

 uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji 
poszczególnych zadań (o ile dotyczy). 

15) Adekwatności opisu potencjału społecznego 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu 
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realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego 
doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) 
jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z 
uwzględnieniem dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:  

 w obszarze tematycznym wsparcia projektu,  

 na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie 
projekt oraz  

 na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć 
realizacja projektu. 

3. Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu 
zadań w projekcie oraz kadry zewnętrznej zaangażowanej do 
realizacji projektu. 

4. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu, w tym opis: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, 
a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich 
sytuacji (zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec 
wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, 
aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

5. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność 
wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym:  

 kwalifikowalność wydatków, w tym: niezbędność 
wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 
racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja 
nakład-rezultat), w tym zgodność ze standardami i 
cenami rynkowymi, w szczególności określonymi w 
regulaminie konkursu,  

 poprawność wniesienia wkładu własnego, w tym  
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zgodność udziału z Regulaminem danego konkursu, 

 poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu 
projektu oraz zgodność poziomu kosztów pośrednich z 
Wytycznymi, 

 zgodność z limitami określonymi w SzOOP (wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez KM)  w 
zakresie limitów określonych dla cross-financingu i 
środków trwałych, 

 zgodność z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi 
z wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym. 

6. Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, co oznacza:  

 do wniosku zostały wprowadzone korekty wskazane przez 
oceniających w kartach oceny projektu lub przez 
Przewodniczącego Podzespołu EFS w ramach KOP lub inne 
zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas 
negocjacji (jeśli dotyczy),  

 KOP uzyskał od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia 
dotyczące określonych zapisów we wniosku, wskazanych 
przez oceniających w kartach oceny projektu lub 
Przewodniczącego Podzespołu EFS w ramach KOP (jeśli 
dotyczy) i wyjaśnienia te zostały zaakceptowane przez 
KOP, 

 do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż 
wynikające z kart oceny projektu lub uwag 
Przewodniczącego Podzespołu EFS w ramach KOP oraz 
ustaleń wynikających z procesu negocjacji. 

 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium nie 
dotyczy danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  

Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i 
stanowisk negocjacyjnych. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie 
negocjacji. 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH 

RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY ZINTEGROWANE (EFRR) 



375 
 

tryb konkursowy  

PODDZIAŁANIE 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

 
Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez 
całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFRR – ocena pełnego wniosku o dofinansowanie  

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  

(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena  Możliwość dokonania korekty
43

 

1. 

Zgodność wniosku 

o dofinansowanie 

z wnioskiem 

uproszczonym z I etapu 

oceny 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

 informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne 
z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie pozytywnie ocenionym 
podczas pierwszego etapu oceny projektu zintegrowanego? 

 informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie uszczegóławiają dane z 
wniosku uproszczonego i nie powodują znaczącej modyfikacji projektu, 
w szczególności jego założeń, celu i właściwych wskaźników jego realizacji, 
zakresu, budżetu, terminu realizacji? 

W ramach tego kryterium dopuszcza się negocjacje mające na celu uzyskanie pełnej 

zgodności złożonej dokumentacji z koncepcją ocenianą pozytywnie w I etapie. 

TAK/NIE 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 

moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia 

brakujących informacji lub wyjaśnienia 

występujących rozbieżności w stosunku do 

wniosku uproszczonego. Dopuszcza się zmiany, 

które są uzasadnione i nie powodują znaczącej 

modyfikacji projektu. 

2. 

Kwalifikowalność 

Wnioskodawcy 

i projektu 

WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje się 
w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach 
konkursu. Do aplikowania uprawnione są wszystkie podmioty, w szczególności: 
organy prowadzące szkoły/placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

Forma prawna Wnioskodawcy musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

                                                           
43

 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020. 
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z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 j.t. z późn. zm.). 

Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane:  

 czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający 
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem 
lub rynkiem wewnętrznym? 

 czy nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i wobec niego 
nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na 
podstawie:  
 art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 
 art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary?  

 przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020? 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 

realizacji projektu i okresu trwałości projektu 

może wynikać ze: 

 zmiany struktury organizacyjno-
prawnej, 

 zmiany statusu Beneficjenta, 

 innych zmian organizacyjnych 
wynikających z naturalnego rozwoju 
Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być 

uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 

przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU 

W ramach warunku ocenie podlega, czy typ projektu wpisuje się w założenia 
programowe, tj. czy przedmiot projektu dotyczy inwestycji w infrastrukturę 
kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz infrastrukturę służącą do 
szkoleń zawodowych w zakresie: 

 rozbudowy, przebudowy oraz funkcjonalnego dostosowania bazy lokalowej, 
bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego 
oraz ustawicznego służącej doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce 
zawodu,  

 tworzenia i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do 
praktycznej nauki zawodu, 

 wyposażenia parku maszynowego, wyposażenia bazy dydaktyczno-
technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu 
zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach 
kształcenia zawodowego oraz ustawicznego, 

 rozbudowy, przebudowy, remontu centrów kształcenia zawodowego i 
praktycznego oraz ich wyposażenia, 

 dostosowania obiektów kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz ich 
wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jako jeden z 
elementów projektu. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń 

w trakcie realizacji projektu oraz w okresie 

trwałości może wynikać ze: 

 zmiany technicznej i/lub 
technologicznej w stosunku do założeń 
przyjętych we wniosku 
o dofinansowanie, 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co 
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Do obowiązków Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie 
przedmiotu projektu, tak by na podstawie przedstawionych informacji ocenić, czy 
zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia, które mogą być objęte 
dofinansowaniem. 

Wsparcie będzie dotyczyło jedynie infrastruktury i sprzętu bezpośrednio związanych z 
usługami dydaktycznymi. Konieczne będzie przedstawienie kompleksowego planu 
wykorzystania infrastruktury edukacyjnej uwzględniającego współpracę ze szkołami, 
uczelniami oraz aktywne zaangażowanie uczniów. Konieczne jest przeprowadzenie 
diagnozy rzeczywistych potrzeb i deficytów w tym obszarze oraz analizy pod kątem 
trendów demograficznych celem zapewnienia długoterminowej efektywności 
kosztowej zrealizowanych przedsięwzięć. 

Budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie przy udokumentowaniu braku 
możliwości wykorzystania, adaptacji istniejących budynków. 

najmniej nie gorszych parametrów od 
założonych pierwotnie, 

przy czym każda zmiana powinna być 

uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 

przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa 

w: 

 art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 
187/1), 

 art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006)? 

Ocena warunku nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy 

działalność, której dotyczy projekt, może być wspierana  w ramach konkursu. Należy 

dodać, że oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia we wniosku o 

dofinansowanie, Wnioskodawca powinien także scharakteryzować (opisać) projekt w 

sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz samodzielną 

weryfikację przez IZ RPOWP. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie realizowany 

TAK/NIE 
Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 
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w granicach administracyjnych województwa podlaskiego. 

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku 

o dofinansowanie, które powinno znajdować potwierdzenie w dokumentach 

rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, 

ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego 

znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku w trakcie 

realizacji projektu oraz w okresie trwałości może 

wynikać ze: 

 zmiany lokalizacji miejsca realizacji 
projektu lub elementów infrastruktury 
powstałej/zakupionej w wyniku 
realizacji projektu bez zmiany granic 
administracyjnych województwa, 

 zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych w wyniku realizacji projektu 
bez zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

przy czym każda zmiana powinna być 

uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 

przez IZ RPOWP. 

3. 

Wartość  

i poziom 

dofinansowania 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

 kwota pomocy nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na konkurs? 

 kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, 
a zyskiem operacyjnym z inwestycji w przypadku pomocy, o której mowa w 
art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 
187/1) oraz 85% kosztów kwalifikowalnych (dotyczy projektów objętych 
pomocą publiczną)? 

 poziom wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 85% kosztów 
kwalifikowalnych? 

TAK/NIE 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 

moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 

zmniejszenia poziomu lub wartości pomocy w 

projekcie w celu zastosowania wymogów 

właściwego rozporządzenia pomocowego 

adekwatnego do rodzaju projektu, jednak nie 

więcej niż odpowiednio: 5 p. p. lub 5% w 

stosunku do pierwotnego poziomu lub wartości 

zadeklarowanych w dokumentacji aplikacyjnej. 
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WARUNEK nr 3: LUKA FINANSOWA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wnioskowana wartość 

dofinansowania nie przekracza wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki 

finansowej (jeśli dotyczy). 

 

 

TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 

moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 

zmniejszenia wartości pomocy w projekcie, 

jednak nie więcej niż 5% wartości 

dofinansowania w stosunku do pierwotnej 

wartości zadeklarowanej w dokumentacji 

aplikacyjnej. 

4. 
Termin i okres realizacji 

projektu 

WARUNEK nr 1: TERMIN I OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

 czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia 
realizacji projektu jest zgodny z ramami czasowymi kwalifikowalności,  
o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, tj.: nie wykracza poza 
daty graniczne - początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 01 
stycznia 2014 r., a końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 
grudnia 2023 r.? 

 czy w związku z koniecznością spełnienia efektu zachęty rozpoczęcie 
realizacji projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie (dotyczy 
projektów nie objętych pomocą publiczną)? 
 

Pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złoży wniosek o przyznane pomocy 

przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Zgodnie z art. 

2 pkt 23 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1), „rozpoczęcie prac” oznacza 

rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie 

wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, 

że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego , co nastąpi najpierw. 

 

 

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty na etapie 

złożenia wniosku o dofinansowanie w przypadku 

przekroczenia terminu o okres nie dłuższy niż 

3 miesiące w stosunku do terminu 

rozpoczęcia/zakończenia określonego 

w Regulaminie konkursu. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane  

od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 

realizacji projektu może wynikać z: 

 braku wyłonienia 
wykonawców/dostawców z przyczyn 
niezależnych od Beneficjenta, 

 innych zdarzeń losowych nie leżących 
po stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być 

uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 

przez IZ RPOWP. 
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Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń 

i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac, przy 

czym zgodnie z interpretacją KE, przesłankę "inne zobowiązanie, które sprawia, że 

inwestycja staje się nieodwracalna" należy rozumieć podjęcie takiego zobowiązania, 

które powoduje, iż z ekonomicznego punktu widzenia wycofanie się z realizacji 

projektu w danym przypadku nie jest możliwe, w szczególności z uwagi na to, że 

znacząca kwota pieniędzy zostałaby wówczas utracona przez inwestora.   

WARUNEK nr 2: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega Czy projekt jest realizowany zgodnie 

z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie został 

fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie? 

Przez projekt zakończony lub zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub 

usług, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały 

przez Wnioskodawcę dokonane. 

 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 

moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

5. 
Kwalifikowalność 

wydatków projektu* 

WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE ZAŁOŻEŃ 

PROGRAMOWYCH 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane 

projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu w ramach Poddziałania 8.2.2 

Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego? 

Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych pozycji zaplanowanych w budżecie 

będzie oparta o zapisy: 

 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia 

wartości kosztów kwalifikowalnych na poziomie 

danego wydatku przy jednoczesnym 

zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków 

niekwalifikowalnych ze środków własnych. 

Decyzja o dopuszczeniu korekty podejmowana 

jest każdorazowo przez IOK po uwzględnieniu 

wpływu zmiany na spełnienie innych kryteriów 

wyboru projektów, lecz ostateczny jej poziom nie 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących na 
moment ogłoszenia konkursu, przy czym decydujące jest ujęcie wydatków 
kwalifikowalnych stricte związanych z realizacją przedmiotu projektu. 

Dodatkowo, za niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z: 
 kosztami pośrednimi, tj. kosztami, które nie są związane ściśle z 

przedmiotem projektu, np. kosztami promocji projektu w postaci tablic 
informacyjnych, kosztami zarządzania, czy usług doradczych,  

 Studium wykonalności, w sytuacji, gdy spełnia jedynie warunek formalny 
związany z aplikowaniem o środki unijne,  

 Studium wykonalności/Biznes planu (dotyczy projektów objętych pomocą 
publiczną).  

może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych 

projektu. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane 

projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są wystarczająco szczegółowe 

w stosunku do rodzaju i zakresu projektu. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania wydatków 

zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego, co powinno znaleźć 

potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji technicznej oraz kosztorysach 

inwestorskich. 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie w zakresie 

doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu 

rzeczowego projektu w stosunku do informacji 

wykazanych w pierwotnej dokumentacji 

aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy wydatki kwalifikowalne projektu 

zostały prawidłowo oszacowane. 

Wartość zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać należycie 

udokumentowana i potwierdzona – poprzez dołączenie kosztorysów dla wszystkich 

pozycji. Dodatkowo, wymaga się  załączenia dokumentacji pozyskanej w trakcie 

przeprowadzenia analizy cen rynkowych lub dokumentacji z rozstrzygniętego 

postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli przeprowadzono.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia 

brakującej dokumentacji potwierdzającej 

wartość wydatków kwalifikowalnych wskazanych 

w budżecie projektu, przy czym przedstawione 

dokumenty powinny być ważne na moment 

złożenia pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej 

i nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości. 

 

Możliwość odstępstwa od założonych wartości 

docelowych w trakcie realizacji projektu oraz 

w okresie trwałości może wynikać ze: 
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 zmiany wartości wydatków 
kwalifikowalnych po przeprowadzeniu 
procedur wyboru 
wykonawców/dostawców 

przy czym każda zmiana powinna być 

uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 

przez IZ RPOWP.  

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane 

projektu są niezbędne do realizacji celów projektu. 

Ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są niezbędne do 
celów realizacji projektu – zarówno co do ich zasadności, jak i racjonalności. 
Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy:  

 dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest racjonalna,  
 wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,  
 wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są efektem 

świadomego wyboru, analizy opcji. 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia 

wartości kosztów kwalifikowalnych na poziomie 

danego wydatku przy jednoczesnym 

zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków 

niekwalifikowalnych ze środków własnych. 

Decyzja o dopuszczeniu korekty podejmowana 

jest każdorazowo przez IOK po uwzględnieniu 

wpływu zmiany na spełnienie innych kryteriów 

wyboru projektów, lecz ostateczny jej poziom nie 

może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych 

projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń 

w trakcie realizacji projektu oraz w okresie 

trwałości może wynikać ze: 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co 
najmniej nie gorszych parametrów od 
założonych pierwotnie, 

 zmiany technicznej i/lub 
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technologicznej w stosunku do założeń 
przyjętych we wniosku 
o dofinansowanie, 

przy czym każda zmiana powinna być 

uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 

przez IZ RPOWP.  

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

3. 
Wykonalność 

techniczna projektu* 

WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada zasoby 

techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub czy wiarygodnie 

opisał sposób pozyskania tych zasobów.  

Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne gwarantujące 
prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnym stricte związanym 
z przedmiotem projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich 
zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, to istnieje możliwość ich 
pozyskania  w trakcie realizacji projektu, co należy opisać w dokumentacji 
aplikacyjnej.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie w zakresie 

doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu 

rzeczowego projektu w stosunku do informacji 

wykazanych w pierwotnej dokumentacji 

aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu. 

WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada prawa 

własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji projektu lub czy uzyskanie 

tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie uwzględnione i jest 

prawdopodobne. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych decyzji, 

pozwoleń i praw własności powinien w sposób wiarygodny opisać stan 

zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać termin uzyskania 

przedmiotowych dokumentów. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

 

Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji 

projektu oraz w okresie trwałości może wynikać 
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z: 

 wprowadzenia zmian w zakresie 
rzeczowym projektu skutkujących 
koniecznością uzyskania praw, 
pozwoleń, licencji itp., 

 wprowadzenia zmian w zakresie 
rozwiązań budowlanych 
zastosowanych w infrastrukturze, 
jednakże nie powodujących zmian 
funkcjonalno-użytkowych obiektu 
budowlanego, wymagających 
uzyskania nowej decyzji lub 
oświadczenia Projektanta dotyczącego 
zgody na wprowadzenie 
proponowanych zmian przez 
Beneficjenta, 

 zmiany lokalizacji miejsca realizacji 
projektu lub elementów infrastruktury 
powstałej/zakupionej w wyniku 
realizacji projektu bez zmiany granic 
administracyjnych województwa, 

 zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych w wyniku realizacji projektu 
bez zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

przy czym każda zmiana powinna być 

uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 

przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy harmonogram realizacji projektu 

jest racjonalny i wykonalny. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy wykonalność 

projektu według planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, złożoności 

procedur przetargowych.  

Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia 

zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego do przeprowadzenia postępowań 

przetargowych (jeżeli nie dokonano wyboru na moment aplikowania), maksymalnego 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu. 
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okresu realizacji projektu oraz innych okoliczności warunkujących terminową 

realizację projektu. 

Możliwość odstępstwa na etapie realizacji 

projektu może wynikać z: 

 braku wyłonienia 
wykonawców/dostawców z przyczyn 
niezależnych od Beneficjenta, 

 innych zdarzeń losowych nie leżących 
po stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być 

uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 

przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do wniosku 

dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym 

uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. 

 

Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz w zakresie 

Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia). 

W przypadku posiadania pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega zgodność decyzji 

z dokumentacją środowiskową.  

TAK/NIE 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu. 

 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie przedłożenia 

prawidłowej dokumentacji adekwatnej do 

zakresu rzeczowego projektu, przy czym 

dokumenty te muszą być ważne na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 

realizacji projektu może wynikać z: 

 wprowadzenia zmian w zakresie 
rzeczowym projektu skutkujących 
koniecznością przeprowadzenia 
ponownej procedury OOŚ, 

przy czym każda zmiana powinna być 

uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 

przez IZ RPOWP. 

4. Wykonalność 

finansowa 

WARUNEK nr 1: POPRAWNOŚĆ ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy prognozy nie zawierają istotnych 

TAK/NIE Możliwość korekty w zakresie poprawy błędów 
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i ekonomiczna* błędów rachunkowych. rachunkowych/arytmetycznych. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 

moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

WARUNEK nr 2: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ FINANSOWO-

EKONOMICZNYCH 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

 Czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi we 
właściwych przepisach? 

Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy: 

 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, 

 Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych,  
 Obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości, 
 Ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych. 

 

 Czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy 
projektu? 

 Czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów, 
kosztów, składników majątku i pasywów) są uzasadnione? 

Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne założenia 

uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak powyższych informacji 

może skutkować tym, iż nie będzie możliwa ocena wiarygodności założeń, a tym 

samym nie będzie można potwierdzić wykonalności finansowej. Szczególną uwagę 

przy uzasadnieniu przyjętych wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają 

istotnym zmianom w stosunku do danych historycznych. Dokonanie rzetelnej analizy 

opartej o wiarygodne założenia ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu 

intensywności, a tym samym kwoty dofinansowania. 

Weryfikacji dokonuje się na podstawie informacji podanych w tabelach finansowych 

oraz w części opisowej do analizy finansowej. 

TAK/NIE 

Możliwość korekty na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie:  

 skorygowania okresu odniesienia 
w ramach analizy finansowej, przy 
czym nie dotyczy to okresu trwałości 
projektu, 

 wielkości zastosowanej stopy 
dyskontowej, 

 wielkości przyjętych stawek 
amortyzacyjnych, 

 uzupełnienia brakujących tabel 
finansowych w układzie 
„Wnioskodawca z Projektem", 

 ujęcia rozliczenia dofinansowania  
w przedstawionych prognozach 
finansowych, 

 wyjaśnień w zakresie przyjętych 
wielkości oraz założeń. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 

moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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WARUNEK nr 3: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła finansowania projektu są 

jednoznaczne oraz wiarygodne. 

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła finansowania 
oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub wiarygodnie wykazać 
sposób ich pozyskania.  

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny  

w zakresie wskazania źródeł finansowania 

projektu. 

  

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu. 

 

Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania 

na etapie realizacji projektu, przy czym każda 

zmiana powinna być uzasadniona przez 

Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 4: PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy zapewniona jest płynność 

finansowa realizacji projektu. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu.  

5.  Trwałość projektu 

WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy z przedstawionych przez 

Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po 

zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że projekt nie będzie w tym czasie 

poddany znaczącym modyfikacjom? 

Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę trwałości operacji, 

zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,  Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

 

Odstępstwa od warunku w okresie trwałości 

projektu muszą być zgodne z art. 71 

Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r., tzn. nie mogą prowadzić do powstania 
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Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania rezultatów 

projektu pod względem organizacyjnym, finansowym i technicznym przez okres 5 lat 

(3 lat w przypadku MSP) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. 

Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać produkty 

projektu zgodnie z przeznaczeniem, a  projekt w pełni spełnia założone w nim cele.  

następujących okoliczności: 

 zaprzestania działalności produkcyjnej 
lub przeniesienie jej poza obszar objęty 
Programem; 

 zmiany własności elementu 
infrastruktury, która daje 
przedsiębiorstwu lub podmiotowi 
publicznemu nienależne korzyści; 

 istotnej zmiany wpływającej na 
charakter operacji, jej cele lub warunki 
wdrażania, która mogłaby doprowadzić 
do naruszenia jej pierwotnych celów, 

przy czym każda zmiana powinna być 

uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 

przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: ANALIZA RYZYKA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca dokonał analizy 

ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy zaplanował odpowiednie 

działania w przypadku ich wystąpienia. 

Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem informacji, czy jest 

zdolny do odpowiedniego przeciwdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń. 

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 

uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej 

dokumentacji aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 

moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

6.  

Zgodność projektu 

z zasadami 

horyzontalnymi 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada, zgodnie 

z przepisami art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006: 

 pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju? 
 pozytywny wpływ w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? 
Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, 

transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych 

TAK/NIE 

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia 

brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji 

aplikacyjnej. 

 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 
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oraz wszelkich innych produktów projektów dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie 

ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 

 co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości płci? 
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu 

i ładu przestrzennego? 
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie współpracy? 

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych przez 

Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo stwierdzenie 

Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z daną zasadą horyzontalną jest 

niewystarczające. Należy pamiętać, że zaproponowanie działań wynikających jedynie 

z wymogów prawnych świadczy o neutralnym wpływie. 

7. 

Pomoc publiczna 

w projekcie 

(jeśli dotyczy) 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega: 

 czy projekt jest zgodny z programem pomocowym wydanym przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? 

 czy Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające 
z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych? 

TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

8. 

Informacje zawarte 

w różnych częściach 

wniosku oraz 

załączników są ze sobą 

spójne i jednoznaczne* 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy informacje niezbędne do 

dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte w dokumentach złożonych 

w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz czy możliwe jest dokonanie na ich 

podstawie oceny projektu w ramach wymaganych kryteriów merytorycznych. 

Kryterium spójności odnosi się do oceny, czy informacje w złożonym wniosku oraz 
załącznikach nie są ze sobą sprzeczne oraz czy nie występują sprzeczności wewnątrz 
poszczególnych dokumentów. Celem zastosowania tego kryterium jest 
zabezpieczenie jednoznaczności opisu projektu, jego założeń, działań i rezultatów.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt w zakresie 

wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności 

występującej w ramach złożonej dokumentacji 

aplikacyjnej w odpowiedzi na wezwanie/-a IZ 

RPOWP. 


kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

 3.3.1   

1. 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w 

sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 
szt. 3 

2. 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i 

nabywania kwalifikacji w programie [własny] 
osoby 2 292 

3. 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w 

stażach i praktykach u pracodawcy 
osoby 850 

4. 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu objętych wsparciem w programie 
osoby 118 

5. 
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie osoby 110 

 8.2.2   

1. 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego szt. 3 

2. 
Liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego szt. 6 

3. 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub 

Infrastruktury edukacyjnej (CI 35) 
osoby 

300 

4. 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 2 

 Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 
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L.p. miary 

 3.3.1   

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu  

osoby  78% 

2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [własny] 

 

osoby 67% 

3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących 

doposażenie zakupione dzięki EFS 

szt. 100% 

 8.2.2   

1. NIE ZDEFINIOWANO WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  - 

 

 

 

 

KARTA KONKURSU NR RPPD.03.03.01_8.2.2-IZ.00-20-001/18 NA PROJEKTY ZINTEGROWANE 

Oś priorytetowa OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej 
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Działanie  
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki 
8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie 
3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 
konkurencyjności podlaskiej gospodarki (PI 10iv) 

8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10a) 

Cel działania/poddziałania 
Podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych 

zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy 
Lepsze warunki kształcenia ustawicznego i 

zawodowego na obszarze BOF 

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie: 

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych 
poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej 

szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym 
uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych 
rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem 

programu wsparcia 

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia 
zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz 

infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych 

Planowana alokacja na konkurs: 20 000 000,00  PLN 15 000 000,00 PLN 

Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Planowany termin ogłoszenia konkursu: Planowany termin naboru: 

IZ RPOWP/IP ZIT BOF grudzień 2018 luty 2019 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY 

ZINTEGROWANE (EFS+EFRR) 



393 
 

tryb konkursowy  

I etap oceny - ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego 

DZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  
 

Priorytet inwestycyjny 10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do 
etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 
pracodawcami 

oraz 
DZIAŁANIE 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  

 
Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
Kryteria formalne - poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są 

twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty
44

 
Ocena 

4.  Wstępna kwalifikacja 

Wnioskodawcy i projektu do 

wsparcia 

Wymogi kryterium: 

Projekt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie 

Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -  wersja 

obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez Komitet 

Monitorujący RPOWP) w następującym zakresie: 

 typ Beneficjenta -  

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie 

projektu.   

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu trwałości 

projektu. 

TAK/NIE 

                                                           
44

 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 
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wszystkie podmioty, w szczególności: organy prowadzące 

szkoły/placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego.  

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją 

form prawnych podmiotów gospodarki narodowej 

określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 

listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 

prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009). 

 typ projektu –  
 
W ramach Poddziałania 3.3.1 (EFS):  

 typ projektu nr 2: 

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych 
poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej 
szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym 
uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach 
pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu 
wsparcia obejmująca w szczególności

45
: 

k) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów 
kompetencji kluczowych (matematycznych, 
przyrodniczych, ICT i językowych związanych 
bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą), 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

l) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności 
poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form 
nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie 

projektu.   

TAK/NIE 

                                                           
45

 Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c) 
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zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających 
ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania 
kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w 
toku edukacji

46;
  

m) programy uwzględniające indywidualne potrzeby 
uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich 
rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, 
minimalizujące występujące dysproporcje między 
uczniami; 

n) poradnictwo zawodowo-edukacyjne (ze wsparcia 
wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego 
realizujące poradnictwo zawodowo-edukacyjne  
w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 
Stworzenie Centrum Kompetencji BOF); 

o) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym 
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców 
(ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia 
zawodowego realizujące staże i praktyki w ramach 
Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie 
Centrum Kompetencji BOF); 

p) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie 
uzdolnionych także w zakresie przedmiotów 
zawodowych; 

q) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry 
dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności 
interpersonalnych i społecznych, stosowania metod 
oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu 
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na 
rynku pracy oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy,  korzystania 
z nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu 
naukowego w edukacji; 

r) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli 
i dostosowanie go do najnowszych trendów 

                                                           
46

 Nie dotyczy kwalifikacji nabywanych w ramach realizowanej podstawy programowej. 



396 
 

i technologii w danej branży oraz doskonalenie 
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 
zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
związanych z nauczanym zawodem, realizowane we 
współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-
gospodarczego

47;
 

s) realizacja kompleksowych programów kształcenia 
praktycznego organizowanych w miejscu pracy, 

t) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy 
zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie 
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne; 

 
W ramach Poddziałania 8.2.2 (EFRR):  

 typ projektu nr 2:  
Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, 
kształcenia ustawicznego oraz infrastrukturę służącą do 
szkoleń zawodowych 

 rozbudowa, przebudowa oraz funkcjonalne 
dostosowanie bazy lokalowej, bazy techniczno-
dydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego 
oraz ustawicznego służąca doskonaleniu zawodowemu 
i praktycznej nauce zawodu, 

 tworzenie i modernizacja pracowni, warsztatów, 
laboratoriów do praktycznej nauki zawodu, 

 wyposażenie parku maszynowego, wyposażenie bazy 
dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, 
urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu 
i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach 
kształcenia zawodowego oraz ustawicznego, 

 rozbudowa, przebudowa, remont centrów kształcenia 
zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenie, 

 dostosowanie obiektów kształcenia zawodowego, 
ustawicznego oraz ich wyposażenia do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami jako jeden z elementów 

                                                           
47

 Jako otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe i inne instytucje sektora B+R. 
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projektu. 
Wsparcie będzie dotyczyło jedynie infrastruktury i sprzętu 
bezpośrednio związanych z usługami dydaktycznymi. 
Konieczne będzie przedstawienie kompleksowego planu 
wykorzystania infrastruktury edukacyjnej uwzględniającego 
współpracę ze szkołami, uczelniami oraz aktywne 
zaangażowanie uczniów. Analogicznie jak w przypadku 
innych przedsięwzięć w obszarze infrastruktury edukacyjnej 
konieczne jest przeprowadzenie diagnozy rzeczywistych 
potrzeb i deficytów w tym obszarze oraz analizy pod kątem 
trendów demograficznych celem zapewnienia 
długoterminowej efektywności kosztowej zrealizowanych 
przedsięwzięć. Budowa nowych obiektów będzie możliwa 
jedynie przy udokumentowaniu braku możliwości 
wykorzystania, adaptacji istniejących budynków. 

 działalność Wnioskodawca/y oraz Partnerów (o ile 
dotyczy) dotycząca projektu nie jest działalnością 
wykluczoną; 

 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu trwałości 

projektu. 

TAK/NIE 

 lokalizacja projektu. Brak możliwości korekty na etapie złożenia 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu trwałości 

projektu. 

TAK/NIE 

5.  Projekt spełnia wymóg 

maksymalnego poziomu 

Wymogi kryterium: Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 

TAK/NIE 
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dofinansowania Czy poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny z 

Regulaminem konkursu lub SZOOP (wersja obowiązująca na 

dzień przyjęcia kryterium przez KM)? 

Kryterium ma na celu weryfikację, czy maksymalny udział 
środków UE w planowanych wydatkach kwalifikowalnych 
na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z 
zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych? 
  
Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do 

Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów 

kwalifikowalnych, a w przypadku Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych. 

oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w zakresie: 

- błędów rachunkowych, 

- spójności wartości wskazanych w różnych 
częściach wniosku, 

- właściwych zaokrągleń liczb.  

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do zakończenia realizacji 

projektu. 

 

6.  Termin i okres realizacji projektu Wymogi kryterium: 

Czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji projektu jest zgodny z ramami 
czasowymi kwalifikowalności, o których mowa 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020 obowiązujących na moment 
ogłoszenia konkursu, czyli nie wykracza poza daty 
graniczne, gdzie: 

- początkiem okresu kwalifikowalności wydatków w 
przypadku EFRR jest 01 stycznia 2014 r., a końcową datą 
kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.,  

- początkiem okresu kwalifikowalności wydatków w 
przypadku EFS jest dzień ogłoszenia konkursu, a końcową 
datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne  uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu.   

TAK/NIE 

Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. 
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Kryteria merytoryczna dopuszczające ogólne - poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe 

pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty1 Ocena 

9.  Analiza problemowa i 

zgodność projektu z 

właściwymi celami 

szczegółowymi RPOWP 

Wymogi kryterium: 

Czy została przeprowadzona analiza problemowa (czy 

zostały zidentyfikowane problemy, na które 

odpowiada projekt)? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy uzasadniono konieczność realizacji projektu oraz 

potrzebę jego finansowania środkami publicznymi? 

 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

TAK/NIE 
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zintegrowanego. 

Wymogi kryterium: 

Czy określone przez Wnioskodawcę cele realizacji 

projektu są zbieżne z:  

- celem szczegółowym Poddziałania 3.3.1 (EFS): 
„Podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych 
zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy” 

oraz  

- celem szczegółowym Poddziałania 8.2.2 (EFRR): 
„Lepsze warunki kształcenia ustawicznego i 
zawodowego na obszarze BOF”? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele 

projektu? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w zakresie wartości 
wskaźników docelowych do poziomu 
uzasadnionego zapisami dokumentacji 
aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na 
etapie oceny projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

TAK/NIE 
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trwałości projektu. 

 

10.  Adekwatność doboru grupy 

docelowej 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zawiera opis istotnych cech uczestników 

(osób lub podmiotów) i jest on zgodny z wykazem 

zawartym w „Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy 

wsparcia” w SZOOP RPOWP (wersja obowiązująca na 

dzień przyjęcia kryterium przez KM)? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy opis grupy docelowej jest spójny z analizą 

problemową?  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

TAK/NIE 

11.  Projekt jest zgodny z 

zasadami horyzontalnymi  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zakłada, zgodnie z przepisami art. 7 i art. 8 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

TAK/NIE 
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Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006: 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady 
zrównoważonego rozwoju: 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami? 

 

Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć 

zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu, 

towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-

komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów 

projektów dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie 

ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik 

do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 

uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

zintegrowanego w pełnym zakresie 

brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu. 
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2014 – 2020: 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn? 

- co najmniej neutralny wpływ w zakresie 
przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu 
przestrzennego? 

- co najmniej neutralny wpływ w zakresie zasady 
współpracy? 

 

Kryterium weryfikuje deklaratywny i faktyczny wpływ 

projektu na realizację zasad horyzontalnych. 

Uwzględniając obowiązujące regulacje prawne, w tym 

zapisy Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014 – 2020 obowiązujących na 

moment ogłoszenia konkursu  oraz ideę interwencji w 

ramach Celu Tematycznego 10. 

Niedopuszczalne jest, aby zaplanowane działania 

wywierały negatywny wpływ na jakakolwiek zasadę 

horyzontalną. 

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na 

podstawie informacji podanych przez Wnioskodawcę, 

które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo 

stwierdzenie Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z 

daną zasadą horyzontalną jest niewystarczające. 

Należy pamiętać, że zaproponowanie działań 

wynikających jedynie z wymogów prawnych świadczy 
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o neutralnym wpływie. 

12.  Potencjał i doświadczenie 

wnioskodawcy niezbędne do 

realizacji projektu 

zintegrowanego 

Wymogi kryterium: 

Czy przedstawiony opis potencjału, w tym w 

szczególności potencjału finansowego, technicznego, 

kadrowego i społecznego Wnioskodawcy i Partnerów 

(o ile dotyczy) jest adekwatny do zakresu realizacji 

projektu zintegrowanego? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

TAK/NIE 

13.  Zintegrowany charakter 

przedsięwzięcia 

Wymogi kryterium: 

Czy inwestycja w infrastrukturę jest komplementarna i 

niezbędna do osiągnięcia celów właściwych dla części 

projektu właściwej dla EFS? 

 

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

realizacji projektu 

TAK/NIE  
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Czy wykazano dodatkowy efekt wynikający z 

zaplanowania wspólnych działań w formie projektu 

zintegrowanego? 

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

realizacji projektu 

TAK/NIE 

14.  Zgodność z celami 

rozwojowymi  określonymi w 

Strategii ZIT BOF  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt realizuje cele określone w Strategii ZIT BOF 

w ramach Działania 2.1 jako „Wzmocnienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz 

ustawicznego poprzez zapewnienie realizacji nowej 

podstawy programowej kształcenia w zawodach, z 

możliwością potwierdzania uzyskanych kwalifikacji”? 

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

realizacji projektu 

TAK/NIE 

 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest 

odpowiedzią na główne i istotne problemy określone 

w Strategii ZIT BOF? 

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
realizacji projektu 

TAK/NIE 

15.  Poprawność doboru 

wskaźników uwzględnionych 

w Strategii ZIT BOF  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników 
monitoringu określonych w Strategii ZIT BOF, które 
Wnioskodawca ma obowiązek wybrania z listy 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 

uproszczonego wniosku o 

TAK/NIE 
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wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz 
wskaźników produktu wszystkich wskaźników 
adekwatnych do planowanych działań w projekcie 
oraz monitorowania ich w trakcie realizacji projektu, 
czyli: 
 
 w ramach Poddziałania 2.1.1. 
1) wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu, 
- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub 
uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu; 
2) wskaźniki produktu: 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji i nabywania kwalifikacji w 
programie, 
- Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u 
pracodawcy, 
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie; 
 
 w ramach Poddziałania 2.1.2 
1) wskaźniki produktu: 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 
zawodowego, 
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w 
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej, 
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami? 

dofinansowanie projektu 

zintegrowanego w uzupełnienia 

wskaźników we wniosku/skorygowania 

ich wartości docelowych do poziomu 

uzasadnionego zapisami dokumentacji 

aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na 

etapie oceny projektu. 
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16.  Informacje zawarte w różnych 

częściach wniosku oraz 

załączników są ze sobą spójne 

i jednoznaczne 

Wymogi kryterium: 

Czy informacje niezbędne do dokonania oceny 

projektu i sposobu jego realizacji zawarte w 

dokumentach złożonych w ramach konkursu są 

jednoznaczne i spójne oraz czy możliwe jest 

dokonanie na ich podstawie oceny projektu w ramach 

wymaganych kryteriów merytorycznych? 

Możliwość korekt w zakresie 

wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności 

występującej w ramach złożonej 

dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi 

na wezwanie IOK.  

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

do zakończenia oceny projektu. 

TAK/NIE 

UWAGA: Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w 

sposób bezpośredni przełożyć się na informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca 

zobowiązany jest do rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IOK do 

poprawy przy jednoczesnym wskazaniu zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim. 

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania 

opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).  

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty 1 Ocena 

1. Pozytywny wpływ projektu na 

dostosowanie infrastruktury 

kształcenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy 

Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca zaplanował działania dotyczące 

dostosowania infrastruktury kształcenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy? 

Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie 

z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego  

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020 oraz Regulaminem konkursu. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

TAK/NIE 
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Kryterium służy weryfikacji, czy planowane w 

projekcie działania uwzględniają problemy 

sformułowane na poziomie dokumentów 

strategicznych regionu oraz BOF. Ocenie podlegać 

będzie, czy działania zakładane w projekcie 

pozytywnie wpływają na dostosowanie infrastruktury 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz 

na realizację wyzwania, jakim jest dostarczenie na 

rynek pracy większej liczby wykwalifikowanych 

specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających 

aktualnym wymogom pracodawców. 

Informacje zawarte w uproszczonym wniosku o 

dofinansowanie powinny wynikać ze strategii rozwoju 

szkoły/placówki kształcenia zawodowego, stanowiącej  

obligatoryjny załącznik do uproszczonego wniosku48. 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 

odrzucane na etapie oceny formalno-

merytorycznej uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

2. Projekt przyczynia się do 

podniesienia atrakcyjności i 

elastyczności kształcenia 

zawodowego 

Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca uwzględnił w projekcie działania 

mające wpływ  na podniesienie atrakcyjności i 

elastyczności kształcenia zawodowego? 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 
 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

TAK/NIE  

                                                           
48

 UWAGA: Informacje zawarte w załączniku do uproszczonego wniosku nie będą podlegały ocenie merytorycznej. Załącznik ten będzie stanowił potwierdzenie, 

że szkoła posiada strategię, z której wynika potrzeba realizacji projektu zintegrowanego. Ocena na etapie preselekcji przeprowadzana jest tylko na podstawie 

treści zawartych we wniosku uproszczonym o dofinansowanie projektu zintegrowanego.  
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Podniesienie atrakcyjności szkół zawodowych może 

być realizowane poprzez zwiększenie współpracy szkół 

z pracodawcami, jak również współpracy z sektorem 

B+R. Kluczowe jest lepsze dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do rzeczywistych potrzeb 

regionalnego i lokalnych rynków pracy oraz 

wypracowanie mechanizmów elastycznego 

reagowania na zmieniające się potrzeby 

pracodawców.  

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 

odrzucane na etapie oceny formalno-

merytorycznej uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

3. Racjonalność planowanej 

inwestycji 

Wymogi kryterium: 

Czy przed przygotowaniem projektu przeprowadzona 

została analiza wykonalności i trwałości finansowej 

uwzględniająca trendy demograficzne i sytuację na 

regionalnym rynku pracy?  

 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 

lata 2014-2020 odnoszących się do konieczności 

zachowania trwałości projektu oraz konieczności 

przeprowadzenia diagnozy rzeczywistych potrzeb oraz 

deficytów w danym obszarze. 

Analiza powinna być przeprowadzona także pod 

kątem trendów demograficznych celem zachowania 

równowagi pomiędzy lepszym dostępem do edukacji, 

a długoterminową opłacalnością takiej inwestycji.  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 

odrzucane na etapie oceny formalno-

merytorycznej uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 



410 
 

Czy z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy 

wynika, że Wnioskodawca zapewni wykonalność i 

trwałość finansową przedsięwzięcia?  

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 

lata 2014-2020 odnoszących się do konieczności 

zachowania trwałości projektu oraz konieczności 

przeprowadzenia diagnozy rzeczywistych potrzeb oraz 

deficytów w danym obszarze. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 

odrzucane na etapie oceny formalno-

merytorycznej uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

TAK/NIE 

Czy z analizy wynika, że przygotowywana inwestycja 

jest zgodna z prognozowanym zapotrzebowaniem? 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 

lata 2014-2020 odnoszących się do konieczności 

przeprowadzenia diagnozy rzeczywistych potrzeb oraz 

deficytów w danym obszarze. 

Zakres rzeczowy projektu powinien wynikać z analizy 

potrzeb oraz deficytów szkoły, która musi być 

przeprowadzona z uwzględnieniem zmian 

zachodzących w jej otoczeniu, w tym analizy 

demograficznej pod kątem przyszłego efektywnego 

wykorzystania zrealizowanej inwestycji, a także 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu zintegrowanego w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium będą 

odrzucane na etapie oceny formalno-

merytorycznej uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego.  

 

TAK/NIE 
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posiadanego przez nią wyposażenia. 

4. Współpraca z Centrum 

Kompetencji BOF 

Wymogi kryterium:  

Czy Wnioskodawca deklaruje współpracę z Centrum 
Kompetencji BOF w zakresie realizacji wskazanych 
wskaźników określonych w projekcie oraz bierze 
udział w systemie oceny jakości kształcenia 
zawodowego w szkołach zawodowych w kontekście 
potrzeb rynku pracy. 
Wprowadzenie kryterium wynika z potrzeby  
zapewnienia efektu synergii wsparcia w dziedzinie 
szkolnictwa zawodowego na terenie BOF oraz 
zwiększenia efektywności działań skierowanych do 
szkół zawodowych. 
 
Istotne jest, aby wszystkie jednostki systemu edukacji 
zawodowej włączyły się w działania realizowane 
i koordynowane przez CK BOF. Ważnym rezultatem 
jest stworzenie efektywnej sieci współpracy 
publicznych i niepublicznych instytucji szkoleniowych z 
instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami na rzecz 
adaptacji i rozwoju kompetencji mieszkańców 
dostosowanych do potrzeb pracodawców, a 
szczególnie kluczowych inwestorów BOF oraz branż 
strategicznych dla rozwoju obszaru. 

Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru.  
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 

 

Kryterium weryfikowane na moment 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu zintegrowanego 

i w oparciu o jego treść.   

TAK/NIE 

5. Kompleksowość wsparcia w 

zakresie podnoszenia 

kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych 

uczniów i nauczycieli (jeśli 

dotyczy) 

Wymogi kryterium:  

Czy zaplanowane wsparcie w zakresie podnoszenia 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
uczniów i nauczycieli (możliwe do realizacji w ramach 
typu projektu 2a i 2g) są realizowane łącznie z 
działaniami na rzecz wsparcia kształcenia 
zawodowego uczniów i nauczycieli określonych w 
typie b, h i. 
 

Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru.  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 

 

Kryterium weryfikowane na moment 

TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 
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Wprowadzenie kryterium wynika z  Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. Wynika także z 
potrzeby zapewnienia kompleksowości programów 
rozwojowych. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych  uczniów i 
nauczycieli może być realizowane wyłącznie jako 
uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia 
kształcenia zawodowego.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie treści wniosku. 

złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego 
i w oparciu o jego treść.   

 

Projekty niespełniające wszystkich kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych będą odrzucane na etapie oceny formalno-merytorycznej 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich 

kryteriów merytorycznych dopuszczających. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 

60% maksymalnej liczby punktów w ramach ogólnej oceny kryteriów różnicujących 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  

Opis znaczenia 

kryterium/Możliwość 

dokonania korekty1 

Ocena 
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1. Wpływ projektu na wzrost 

efektywności kształcenia 

zawodowego  

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będą zastosowane w projekcie 

rozwiązania przyczyniające się do jak najbardziej 

efektywnej współpracy placówek oświatowych 

kształcących w zawodzie z pracodawcami: 

 10 pkt. - przygotowanie zawodowe uzyskane z 
wykorzystaniem laboratoriów/sal do praktycznej 
nauki zawodu wraz z przygotowaniem zawodowym 
u pracodawcy (praktyki); 

 5 pkt. - przygotowanie zawodowe w celu 
udostępnienia wiedzy praktycznej, z udziałem 
oddelegowanego przez pracodawcę pracownika 
lub eksperta pracującego w danym zawodzie; 

 2 pkt.- przygotowanie zawodowe uzyskane z 
wykorzystaniem laboratoriów/sal do praktycznej 
nauki zawodu. 
 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020  oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 
 
Niniejsze kryterium premiuje projekty, które będą 
wykorzystywały rozwiązania przyczyniające się do 
najbardziej efektywnej współpracy z pracodawcami. 
 
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego.  

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 10. 

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 
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2. Interdyscyplinarne 

wykorzystanie laboratoriów/sal 

do praktycznej nauki zawodów 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie stworzenie przez 

Wnioskodawcę warunków do doskonalenia lub 

zdobycia kwalifikacji przez uczniów kształcących się w 

zawodach z wykorzystaniem infrastruktury wraz 

z wyposażeniem będącej przedmiotem projektu:  

 12 pkt. - inwestycja obejmuje przygotowanie 
laboratoriów/sal do nabycia czterech i więcej 
kwalifikacji;  

 8 pkt. - inwestycja obejmuje przygotowanie 
laboratoriów/sal do nabycia  trzech kwalifikacji; 

 4 pkt. - inwestycja obejmuje przygotowanie 
laboratoriów/sal do nabycia dwóch kwalifikacji;  

 0 pkt. - inwestycja obejmuje przygotowanie 
laboratoriów/sali do nabycia jednej kwalifikacji 
bądź w projekcie nie przewiduje się przygotowania 
laboratorium/sal do praktycznej nauki zawodu. 

 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020  oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 

odpowiednich wartości punktowych.   

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium:12.  

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 

 

3. Kompleksowość projektu Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie kompleksowość wykazanych w 

projekcie działań. Wymogiem bezwzględnym jest 

Brak możliwości korekty.  

 

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 
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powiązanie inwestycji z działaniami właściwymi dla 

EFS, przy czym uzasadnienie interwencji w zakresie 

infrastruktury musi być powiązane z interwencją EFS. 

Punktacja przyznawana będzie w zależności od zakresu 

projektu w części interwencji właściwej dla EFS: 

 16 pkt. - w zakresie interwencji właściwej dla EFS 
projekt obejmuje pełny zakres właściwy dla 
kompleksowego programu rozwojowego 
szkoły/placówki (pełny zakres typu projektu 2 w 
SZOOP RPOWP - wersja obowiązująca na dzień 
przyjęcia kryterium przez KM); 
 
W przypadku szkół, w których projekt obejmuje 
pełen zakres typu projektu 2 poza punktem d) i e), 
a poradnictwo zawodowo-edukacyjne oraz 
staże/praktyki będą realizowane przez 
szkołę/placówkę przy współpracy z Centrum 
Kompetencji BOF przyjmuje się, że projekt 
obejmuje pełny zakres właściwy dla 
kompleksowego programu rozwojowego i jest 
kompleksowy. 
 

 8 pkt. - w zakresie interwencji właściwej dla EFS 
projekt obejmuje wybrane elementy właściwe dla 
kompleksowego programu rozwojowego 
szkoły/placówki (powyżej 3 elementów z zakresu 
typu projektu 2 w SZOOP RPOWP - wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez 
KM); 

 0 pkt. - projekt dotyczy jedynie wąskiego 
fragmentu programu rozwojowego 
szkoły/placówki (nie więcej niż 3 elementy z 
zakresu typu projektu 2 w SZOOP RPOWP - wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku  o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 16. 

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 
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KM)  . 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020  oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 

Niniejsze kryterium premiuje projekty, które wpłyną na 

realizację kompleksowych programów rozwojowych 

poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej 

szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym 

uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych 

rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem 

programu wsparcia.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 

odpowiednich wartości punktowych.   

4. Dostosowanie kierunków 

kształcenia do potrzeb 

regionalnej gospodarki 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy wspierany kierunek 

kształcenia zawodowego wynika z zapotrzebowania 

regionalnej gospodarki: 

 7 pkt. – projekt jest związany bezpośrednio z 
obszarami specjalizacji regionalnych określonych 
w RIS3 właściwych dla tzw. Rdzenia specjalizacji; 

 3 pkt. – projekt jest związany bezpośrednio z 
obszarami specjalizacji wschodzących określonych 
w RIS3; 

 5 pkt – projekt uwzględnia co najmniej 3 

Brak możliwości korekty. 

 

W trakcie realizacji projektu oraz 

w okresie trwałości istnieje 

możliwość dokonywania zmian 

w zakresie rzeczowym projektu, 

o ile nie wpływa to na spełnienie 

kryterium.  

 

Punkty w ramach 

kryterium podlegają 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 23. 

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 
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rekomendacje zawarte w RIS3 w odniesieniu do 
Działania: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych 
i kreatywnych na wszystkich etapach edukacji; 

 3 pkt. - w projekcie realizowane są studia 
podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dla 
nauczycieli przygotowujące do wykonywania 
zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w 
ramach zawodów nowowprowadzonych do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,  
zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji 
oferty kształcenia zawodowego albo 
nowoutworzonych kierunków nauczania lub 
zawodów, na które występuje deficyt na 
regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki 
kadrowe wśród nauczycieli; 

 5 pkt. -  zapotrzebowanie na dany zawód 
uwzględniony w projekcie znajduje potwierdzenie 
w analizach dotyczących regionalnego rynku pracy 
(np. wykazany w dokumentach Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy oraz raportach z badania luki 
kompetencyjnej opracowanych w ramach projektu 
Centrum Kompetencji BOF). 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020  oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 

Kryterium ma na celu zwiększenie stopnia 

dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb 

regionalnej gospodarki.  

Każda zmiana musi być 

uzasadniona przez Beneficjenta i 

zaakceptowana przez IZ RPOWP.  

Spełnienie kryterium powinno 

być utrzymane od złożenia 

uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu. 

minimum punktowego. 
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Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 

odpowiednich wartości punktowych.   

5. Współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, zakres aktywności 

szkoły/placówki w podejmowaniu współpracy 

z otoczeniem społeczno–gospodarczym: 

 5 pkt. – w ramach projektu zakłada się, iż 

pracodawcy partycypować będą w wymiarze co 

najmniej 5% w kosztach organizacji i prowadzenia 

praktyk zawodowych lub staży zawodowych; 

 5 pkt. - Wnioskodawca prowadzi współpracę z 
pracodawcami, wykraczającą poza obowiązki 
wynikające z podstawy programowej przyjętej dla 
danego zawodu/grupy zawodów. Ocenie podlegać 
będzie forma, zakres tematyczny oraz wymiar 
czasowy prowadzonej przez placówkę współpracy z 
pracodawcami w związku z infrastrukturą powstałą 
w wyniku realizacji projektu; 

 5 pkt. – projekt przewiduje kształcenie praktyczne 
nauczycieli w przedsiębiorstwach; 

 2 pkt. – Wnioskodawca deklaruje współpracę ze 
szkołami wyższymi w zakresie wzmacniania 
kształcenia zawodowego w szczególności w 
zakresie: kształtowania kompetencji zawodowych 
uczniów i zwiększania ich zatrudnialności oraz 
kształcenia kompetencji niezbędnych z punktu 
widzenia potrzeb rynku pracy; 

 2 pkt. - Wnioskodawca deklaruje współpracę z 
instytucjami rynku pracy, która może przynieść 
efekty (ilościowe i jakościowe) we wzmacnianiu 
kształcenia zawodowego w szczególności 
w zakresie: kształtowania kompetencji 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

Punkty w ramach 

kryterium podlegają 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 19. 

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 
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zawodowych uczniów i zwiększania ich 
zatrudnialności oraz kształcenia kompetencji 
niezbędnych z punktu widzenia potrzeb rynku 
pracy. 

 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 oraz zapisami RPOWP na 
lata 2014-2020 i Strategii ZIT BOF. 

Kryterium ma na celu zwiększenie stopnia 

dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb 

regionalnej gospodarki oraz zwiększenia stopnia 

współpracy szkoły/placówki z otoczeniem społeczno–

gospodarczym. 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 

odpowiednich wartości punktowych.   

6. Innowacyjność projektu  Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy infrastruktura i narzędzia 

przygotowane w ramach projektu stworzą adekwatne 

środowisko do aktywnego, samosterownego uczenia 

się i rozwoju, sprzyjające twórczemu myśleniu, 

eksperymentowaniu, przełamywaniu szablonowych 

schematów komunikowania się i postępowania, w tym 

wpływ na rozwój innowacji w gospodarce (potencjał 

dla innowacji np. wpływ na tworzenie warunków do 

podjęcia/rozwoju współpracy sektora edukacji z 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu zintegrowanego. 

Punkty w ramach 

kryterium podlegają 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 8. 

W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 
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sektorem gospodarki): 

 2 pkt. – innowacyjność w projekcie dotyczy 
programów nauczania; 

 2 pkt. – innowacyjność w projekcie dotyczy 
wykorzystania infrastruktury, wyposażenia, lub 
technologii, korzystania z e-zasobów i e-
podręczników 

 2 pkt. – innowacyjność w projekcie dotyczy 
kształcenia modułowego; 

 2 pkt. – w projekcie zakłada się wykorzystanie 
narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych 
w ramach projektów, w tym pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów, 
zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO 
KL. 

 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020  oraz PROWP na lata 2014-
2020 oraz Strategii ZIT BOF. 
 
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych. 

minimum punktowego. 

7. Wpływ projektu na rozwój 

gospodarczo-społeczny (siła 

oddziaływania) 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie wpływ efektów realizacji 

projektu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu, 

przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w 

wymiarze metropolitalnym. Punkty będą przyznawane 

w następujący sposób: 

 12 pkt. – stwierdzenie wysokiego wpływu na 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie danego kryterium 

weryfikowane będzie na 

podstawie treści uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie 

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 

sumowaniu.  

Maksymalna liczba 

punktów za spełnienie 

kryterium: 12. 
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rozwój gospodarczo-społeczny BOF; 

 8 pkt. – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na 
rozwój gospodarczo-społeczny BOF; 

 4 pkt. – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF. 

Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny 

będzie badany na podstawie relatywnego stopnia 

realizacji czynników wpływających na kształtowanie się 

wskaźników strategicznych na podstawie poniższego 

wzoru: 

%,100
max


S

S
W k

k jeżeli wskaźnik strategiczny jest 

stymulantą, 

%,100min 
k

k
S

S
W jeżeli wskaźnik strategiczny jest 

destymulantą, 

gdzie: 

Wk   –   wskaźnik k-tego projektu ocenianego w 

konkursie, 

k   –   numer projektu ocenianego w konkursie, 

Sk   –   wskaźnik oceniający wpływ projektu na 

rozwój społeczno-gospodarczy, 

Smax   –   najwyższa wartość wskaźnika oceniającego 

wpływ projektu na rozwój społeczno-

gospodarczy, spośród wszystkich projektów 

złożonych w danym konkursie (Smax = max{Si}, 

projektu zintegrowanego W ramach oceny 

kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie 

minimum punktowego.  
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i = 1, 2, …, k), 

Smin   –   najniższa wartość wskaźnika oceniającego 

wpływ projektu na rozwój społeczno-

gospodarczy, badana na podstawie 

wszystkich projektów złożonych w danym 

konkursie (Smin = min{Si}, i = 1, 2, …, k). 

Punktacja będzie przyznawana na podstawie wskaźnika 

Wk w następujący sposób: 

 40% i mniej – stwierdzenie niskiego wpływu na 

rozwój gospodarczo-społeczny BOF; 

 powyżej 40% do 80% włącznie – stwierdzenie 

umiarkowanego wpływu na rozwój gospodarczo-

społeczny BOF; 

 powyżej 80%  – stwierdzenie wysokiego wpływu na 

rozwój gospodarczo-społeczny BOF. 

Wskaźnikiem wykorzystywanym w celu ustalenia liczby 

punktów w ramach kryterium będzie wskaźnik będący 

sumą wartości docelowych na poziomie projektu 

dwóch wskaźników produktu EFS (stymulanta): „Liczby 

uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali 

kwalifikacje po opuszczeniu programu” oraz „Liczby 

nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu”. 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 oraz PROWP na lata 2014-
2020 oraz Strategii ZIT BOF. 
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Wprowadzenie kryterium ma na celu premiowanie 

tych projektów, które wykazują największy 

i najbardziej pozytywny wpływ na realizację 

skwantyfikowanych celów Strategii ZIT BOF. 

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 

odpowiednich wartości punktowych.   

W przypadku, kiedy w ramach naboru wpłynie tylko 

jeden wniosek, projekty nie podlegają rankingowi, 

powyższy wzór nie ma zastosowania i projekt 

automatycznie otrzymuje maksymalną liczbę punktów 

w ramach niniejszego kryterium. 

RAZEM 
 

100 

 

II etap oceny projektów 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH 

RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY ZINTEGROWANE (EFS) 

tryb konkursowy  

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  
 

Priorytet inwestycyjny 10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę 
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zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFS – ocena pełnego wniosku o dofinansowanie  

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  

(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Nazwa kryteriów: 1. KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem 
konkursu. 

Ocena spełniania kryterium 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”  lub 
„nie” 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium formalnego 
nie podlegają dalszej ocenie, tj. weryfikacji 
spełnienia kryteriów dopuszczających ogólnych 
oraz merytorycznych i jednocześnie są 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

2. Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego49 są 
rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

                                                           
49

 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. 
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Spójności na lata 2014-2020, a projekty o wartości 
przekraczającej 100 000 EUR wkładu publicznego50 - na 
podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 

3. Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w 
tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych  

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary 

4. Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP 
(wersje obowiązujące na dzień przyjęcia kryterium przez 
KM)  jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o 
dofinansowanie w ramach właściwego 
Działania/Poddziałania RPOWP.  

 

5. W przypadku projektu partnerskiego: 

 wybór partnerów dokonany został przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie, 

 w projekcie, w którym podmiotem inicjującym 
partnerstwo jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

Ocena spełniania kryterium 
polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” 
albo stwierdzeniu, że kryterium 
nie dotyczy danego projektu 

                                                           
50

 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia  konkursu. 
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publicznych, spełnione zostały wymogi dotyczące 
wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż 
wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy, o których 
mowa w art. 33 ust. 2, 3, 4 ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie 2014-2020. 

 

Nazwa kryteriów: 2. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi 
zasadami unijnymi, w tym: 

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o 
standard minimum, o którym mowa w Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020 

 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  

 zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie”. 

 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie wniosku 
w pełnym zakresie brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego ogólnego nie podlegają 
dalszej ocenie, tj. weryfikacji spełnienia 
kryteriów merytorycznych i jednocześnie są 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

2 Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie 
odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie”. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

dopuszczającego ogólnego nie podlegają 

dalszej ocenie, tj. weryfikacji spełnienia 

kryteriów merytorycznych i jednocześnie są 

3 Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wersje 
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obowiązujące na dzień przyjęcia kryterium przez KM) , w tym 
w zakresie: 

 zgodności typu projekty z wykazem zawartym w „Typach 
projektów” w SzOOP , 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym 
w „Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w 
SZOOP, 

 zgodności z limitami określonymi w SzOOP (z 
wyłączeniem limitów określonych dla cross-finansingu i 
środków trwałych). 

odrzucane na etapie oceny formalno-

merytorycznej. 

Nazwa kryteriów:  3. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

4.  Zgodność wniosku o dofinansowanie z wnioskiem 
uproszczonym z I etapu oceny: 

10) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są 
zgodne z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie 
pozytywnie ocenionym podczas pierwszego etapu oceny 
projektu zintegrowanego. 

11) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie 
uszczegóławiają dane z wniosku uproszczonego i nie 
powodują znaczącej modyfikacji projektu, w szczególności 
jego założeń, celu i właściwych wskaźników jego realizacji,  
zakresu, budżetu, terminu realizacji. 

12) zmniejszenie lub zwiększenie wartości budżetu projektu 
zawartego we wniosku o dofinansowanie nie przekracza 
25 % wartości budżetu   zawartego we wniosku 
uproszczonym.  

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest w 
przypadku projektów pozytywnie 
ocenionych pod względem spełniania 
kryteriów formalnych i 
dopuszczających ogólnych.  

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie”. 

Istnieje możliwość skierowania 
projektu do negocjacji we 
wskazanym w karcie oceny 
zakresie dotyczącym dokonanej 
oceny.  

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające któregokolwiek z warunków są 
odrzucane. 

5.  Dodatkowe informacje podane we wniosku o dofinansowanie 
nie powodują zmiany oceny kluczowych parametrów 
podlegających ocenie w ramach I etapu we wskazanych 

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest w 
przypadku projektów pozytywnie 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające któregokolwiek z kryteriów są 
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poniżej obszarach i wniosek zawiera zapisy odnoszące się do: 

16) Analizy problemowej i zgodności projektu z: 

 właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym 
wskazanie problemów, na które odpowiedź stanowi cel 
główny projektu oraz analiza (uzasadnienie) 
zidentyfikowanych problemów, trafność doboru celu 
głównego projektu w odniesieniu do wskazanych 
problemów oraz sposobu w jaki projekt przyczyni się do 
osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP; 

 zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym. 

17) Adekwatności doboru grupy docelowej w kontekście 
wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu 
szczegółowego RPOWP, w tym: 

 opisu istotnych cech uczestników (osób lub 
podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w 
kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 
potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście 
wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, a 
także barier, na które napotykają uczestnicy projektu; 

 opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu w 
odniesieniu do wskazanych cech grupy docelowej, w 
tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu 
wynikającymi z wytycznych horyzontalnych 
obowiązujących w danym obszarze tematycznym; 

18) Trafności doboru i opisu zadań przewidzianych do 
realizacji w ramach projektu, w tym: 

 opisu i adekwatności zaplanowanych zadań w 
kontekście opisanych problemów i celu projektu; 

 racjonalności harmonogramu realizacji projektu; 

ocenionych pod względem spełniania 
kryteriów formalnych i 
dopuszczających ogólnych. 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium nie 
dotyczy danego projektu.  

 

Istnieje możliwość skierowania 
projektu do negocjacji we 
wskazanym w karcie oceny 
zakresie dotyczącym dokonanej 
oceny.  

 

odrzucane. 



429 
 

 trafności i adekwatności doboru wskaźników (w tym 
wartości docelowej), które zostaną osiągnięte w 
ramach zadań w kontekście realizacji celu głównego 
projektu oraz właściwego celu szczegółowego RPOWP, 
z uwzględnieniem sposobu pomiaru, monitorowania 
oraz źródeł ich weryfikacji (w tym dokumentów 
potwierdzających rozliczenie kwot ryczałtowych/ 
stawek jednostkowych); 

 opisu sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość 
projektu (o ile dotyczy); 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu 
wynikającymi z wytycznych horyzontalnych 
obowiązujących w danym obszarze tematycznym; 

19) Potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) 
w tym w szczególności: 

 potencjału techniczny, w tym sprzętowy i warunki 
lokalowe wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i 
sposób jego wykorzystania w ramach projektu,  

 potencjału kadrowy wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach 
projektu (kluczowych osób, które zostaną 
zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 
planowanej funkcji w projekcie), 

 uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji 
poszczególnych zadań (o ile dotyczy). 

20) Adekwatności opisu potencjału społecznego 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu 
realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego 
doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) 
jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z 
uwzględnieniem dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:  

 w obszarze tematycznym wsparcia projektu,  
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 na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie 
projekt oraz  

 na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć 
realizacja projektu. 

6.  Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu 
zadań w projekcie oraz kadry zewnętrznej zaangażowanej do 
realizacji projektu. 

7.  Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu, w tym opis: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, 
a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich 
sytuacji (zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec 
wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, 
aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

8.  Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność 
wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym:  

 kwalifikowalność wydatków, w tym: niezbędność 
wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 
racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja 
nakład-rezultat), w tym zgodność ze standardami i 
cenami rynkowymi, w szczególności określonymi w 
regulaminie konkursu,  

 poprawność wniesienia wkładu własnego, w tym  
zgodność udziału z Regulaminem danego konkursu, 

 poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu 
projektu oraz zgodność poziomu kosztów pośrednich z 
Wytycznymi, 

 zgodność z limitami określonymi w SzOOP (wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez KM)  w 
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zakresie limitów określonych dla cross-financingu i 
środków trwałych, 

 zgodność z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi 
z wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym. 

9.  Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, co oznacza:  

 do wniosku zostały wprowadzone korekty wskazane przez 
oceniających w kartach oceny projektu lub przez 
Przewodniczącego Podzespołu EFS w ramach KOP lub inne 
zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas 
negocjacji (jeśli dotyczy),  

 KOP uzyskał od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia 
dotyczące określonych zapisów we wniosku, wskazanych 
przez oceniających w kartach oceny projektu lub 
Przewodniczącego Podzespołu EFS w ramach KOP (jeśli 
dotyczy) i wyjaśnienia te zostały zaakceptowane przez 
KOP, 

 do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż 
wynikające z kart oceny projektu lub uwag 
Przewodniczącego Podzespołu EFS w ramach KOP oraz 
ustaleń wynikających z procesu negocjacji. 

 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium nie 
dotyczy danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  

Kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie wniosku o dofinansowanie i 
stanowisk negocjacyjnych. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie 
negocjacji. 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH 

RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY ZINTEGROWANE (EFRR) 

tryb konkursowy  

PODDZIAŁANIE 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  
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Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez 
całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFRR – ocena pełnego wniosku o dofinansowanie  

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  

(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena  Możliwość dokonania korekty
51

 

1. 

Zgodność wniosku 

o dofinansowanie 

z wnioskiem 

uproszczonym z I etapu 

oceny 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

 informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne 
z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie pozytywnie ocenionym 
podczas pierwszego etapu oceny projektu zintegrowanego? 

 informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie uszczegóławiają dane z 
wniosku uproszczonego i nie powodują znaczącej modyfikacji projektu, 
w szczególności jego założeń, celu i właściwych wskaźników jego realizacji, 
zakresu, budżetu, terminu realizacji? 

W ramach tego kryterium dopuszcza się negocjacje mające na celu uzyskanie pełnej 

zgodności złożonej dokumentacji z koncepcją ocenianą pozytywnie w I etapie. 

TAK/NIE 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia 

brakujących informacji lub wyjaśnienia 

występujących rozbieżności w stosunku do wniosku 

uproszczonego. Dopuszcza się zmiany, które są 

uzasadnione i nie powodują znaczącej modyfikacji 

projektu. 

2. 

Kwalifikowalność 

Wnioskodawcy 

i projektu 

WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje się 
w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach 
konkursu. Do aplikowania uprawnione są wszystkie podmioty, w szczególności: 
organy prowadzące szkoły/placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

Forma prawna Wnioskodawcy musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 j.t. z późn. zm.). 

Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane:  

 czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający 
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 

realizacji projektu i okresu trwałości projektu może 

wynikać ze: 

 zmiany struktury organizacyjno-prawnej, 

                                                           
51

 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020. 
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lub rynkiem wewnętrznym? 

 czy nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i wobec niego 
nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na 
podstawie:  
 art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 
 art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary?  

 przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020? 

 zmiany statusu Beneficjenta, 

 innych zmian organizacyjnych 
wynikających z naturalnego rozwoju 
Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 

RPOWP. 

WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU 

W ramach warunku ocenie podlega, czy typ projektu wpisuje się w założenia 
programowe, tj. czy przedmiot projektu dotyczy inwestycji w infrastrukturę 
kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz infrastrukturę służącą do 
szkoleń zawodowych w zakresie: 

 rozbudowy, przebudowy oraz funkcjonalnego dostosowania bazy lokalowej, 
bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego 
oraz ustawicznego służącej doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce 
zawodu,  

 tworzenia i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do 
praktycznej nauki zawodu, 

 wyposażenia parku maszynowego, wyposażenia bazy dydaktyczno-
technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu 
zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach 
kształcenia zawodowego oraz ustawicznego, 

 rozbudowy, przebudowy, remontu centrów kształcenia zawodowego i 
praktycznego oraz ich wyposażenia, 

 dostosowania obiektów kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz ich 
wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jako jeden z 
elementów projektu. 

Do obowiązków Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie 
przedmiotu projektu, tak by na podstawie przedstawionych informacji ocenić, czy 
zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia, które mogą być objęte 
dofinansowaniem. 

Wsparcie będzie dotyczyło jedynie infrastruktury i sprzętu bezpośrednio związanych z 
usługami dydaktycznymi. Konieczne będzie przedstawienie kompleksowego planu 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 

wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

trwałości projektu. 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń 

w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości 

może wynikać ze: 

 zmiany technicznej i/lub technologicznej 
w stosunku do założeń przyjętych we 
wniosku o dofinansowanie, 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co 
najmniej nie gorszych parametrów od 
założonych pierwotnie, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 

RPOWP. 
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wykorzystania infrastruktury edukacyjnej uwzględniającego współpracę ze szkołami, 
uczelniami oraz aktywne zaangażowanie uczniów. Konieczne jest przeprowadzenie 
diagnozy rzeczywistych potrzeb i deficytów w tym obszarze oraz analizy pod kątem 
trendów demograficznych celem zapewnienia długoterminowej efektywności 
kosztowej zrealizowanych przedsięwzięć. 

Budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie przy udokumentowaniu braku 
możliwości wykorzystania, adaptacji istniejących budynków. 

WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa 

w: 

 art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 
187/1), 

 art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006)? 

Ocena warunku nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy 

działalność, której dotyczy projekt, może być wspierana  w ramach konkursu. Należy 

dodać, że oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia we wniosku o 

dofinansowanie, Wnioskodawca powinien także scharakteryzować (opisać) projekt w 

sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz samodzielną 

weryfikację przez IZ RPOWP. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie realizowany 

w granicach administracyjnych województwa podlaskiego. 

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku 

o dofinansowanie, które powinno znajdować potwierdzenie w dokumentach 

rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, 

ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 
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znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze.  

Możliwość odstępstwa od warunku w trakcie 

realizacji projektu oraz w okresie trwałości może 

wynikać ze: 

 zmiany lokalizacji miejsca realizacji 
projektu lub elementów infrastruktury 
powstałej/zakupionej w wyniku realizacji 
projektu bez zmiany granic 
administracyjnych województwa, 

 zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych w wyniku realizacji projektu 
bez zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 

RPOWP. 

3. 

Wartość  

i poziom 

dofinansowania 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

 kwota pomocy nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na konkurs, tj. 
5 mln PLN? 

 kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, 
a zyskiem operacyjnym z inwestycji w przypadku pomocy, o której mowa w 
art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 
187/1) oraz 85% kosztów kwalifikowalnych (dotyczy projektów objętych 
pomocą publiczną)? 

 poziom wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 85% kosztów 
kwalifikowalnych? 

TAK/NIE 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 

zmniejszenia poziomu lub wartości pomocy w 

projekcie w celu zastosowania wymogów 

właściwego rozporządzenia pomocowego 

adekwatnego do rodzaju projektu, jednak nie 

więcej niż odpowiednio: 5 p. p. lub 5% w stosunku 

do pierwotnego poziomu lub wartości 

zadeklarowanych w dokumentacji aplikacyjnej. 

WARUNEK nr 3: LUKA FINANSOWA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wnioskowana wartość 

dofinansowania nie przekracza wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki 

finansowej (jeśli dotyczy). 

 

 

TAK/NIE/ 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 
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NIE DOTYCZY 

 

zmniejszenia wartości pomocy w projekcie, jednak 

nie więcej niż 5% wartości dofinansowania 

w stosunku do pierwotnej wartości zadeklarowanej 

w dokumentacji aplikacyjnej. 

4. 
Termin i okres realizacji 

projektu 

WARUNEK nr 1: TERMIN I OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

 czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia 
realizacji projektu jest zgodny z ramami czasowymi kwalifikowalności,  
o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, tj.: nie wykracza poza 
daty graniczne - początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 01 
stycznia 2014 r., a końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 
grudnia 2023 r.? 

 czy w związku z koniecznością spełnienia efektu zachęty rozpoczęcie 
realizacji projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie (dotyczy 
projektów nie objętych pomocą publiczną)? 
 

Pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złoży wniosek o przyznane pomocy 

przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Zgodnie z art. 

2 pkt 23 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1), „rozpoczęcie prac” oznacza 

rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie 

wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, 

że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego , co nastąpi najpierw. 

 

Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń 

i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac, przy 

czym zgodnie z interpretacją KE, przesłankę "inne zobowiązanie, które sprawia, że 

inwestycja staje się nieodwracalna" należy rozumieć podjęcie takiego zobowiązania, 

które powoduje, iż z ekonomicznego punktu widzenia wycofanie się z realizacji 

 

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty na etapie złożenia 

wniosku o dofinansowanie w przypadku 

przekroczenia terminu o okres nie dłuższy niż 

3 miesiące w stosunku do terminu 

rozpoczęcia/zakończenia określonego 

w Regulaminie konkursu. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane  

od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 

realizacji projektu może wynikać z: 

 braku wyłonienia 
wykonawców/dostawców z przyczyn 
niezależnych od Beneficjenta, 

 innych zdarzeń losowych nie leżących po 
stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 

RPOWP. 
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projektu w danym przypadku nie jest możliwe, w szczególności z uwagi na to, że 

znacząca kwota pieniędzy zostałaby wówczas utracona przez inwestora.   

WARUNEK nr 2: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega Czy projekt jest realizowany zgodnie 

z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie został 

fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie? 

Przez projekt zakończony lub zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub 

usług, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały 

przez Wnioskodawcę dokonane. 

 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

5. 
Kwalifikowalność 

wydatków projektu* 

WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE ZAŁOŻEŃ 

PROGRAMOWYCH 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane 

projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu w ramach Poddziałania 8.2.2 

Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego? 

Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych pozycji zaplanowanych w budżecie 

będzie oparta o zapisy: 

 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących na 
moment ogłoszenia konkursu, przy czym decydujące jest ujęcie wydatków 
kwalifikowalnych stricte związanych z realizacją przedmiotu projektu. 

Dodatkowo, za niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z: 
 kosztami pośrednimi, tj. kosztami, które nie są związane ściśle z 

przedmiotem projektu, np. kosztami promocji projektu w postaci tablic 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości 

kosztów kwalifikowalnych na poziomie danego 

wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia 

zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze 

środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty 

podejmowana jest każdorazowo przez IOK po 

uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych 

kryteriów wyboru projektów, lecz ostateczny jej 

poziom nie może przekroczyć 25% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 

wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
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informacyjnych, kosztami zarządzania, czy usług doradczych,  
 Studium wykonalności, w sytuacji, gdy spełnia jedynie warunek formalny 

związany z aplikowaniem o środki unijne,  
 Studium wykonalności/Biznes planu (dotyczy projektów objętych pomocą 

publiczną).  

trwałości projektu. 

WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane 

projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są wystarczająco szczegółowe 

w stosunku do rodzaju i zakresu projektu. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania wydatków 

zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego, co powinno znaleźć 

potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji technicznej oraz kosztorysach 

inwestorskich. 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie w zakresie 

doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu 

rzeczowego projektu w stosunku do informacji 

wykazanych w pierwotnej dokumentacji 

aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 

wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

trwałości projektu. 

WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy wydatki kwalifikowalne projektu 

zostały prawidłowo oszacowane. 

Wartość zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać należycie 

udokumentowana i potwierdzona – poprzez dołączenie kosztorysów dla wszystkich 

pozycji. Dodatkowo, wymaga się  załączenia dokumentacji pozyskanej w trakcie 

przeprowadzenia analizy cen rynkowych lub dokumentacji z rozstrzygniętego 

postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli przeprowadzono.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia 

brakującej dokumentacji potwierdzającej wartość 

wydatków kwalifikowalnych wskazanych w 

budżecie projektu, przy czym przedstawione 

dokumenty powinny być ważne na moment 

złożenia pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej i nie 

mogą prowadzić do zwiększenia wartości. 

 

Możliwość odstępstwa od założonych wartości 

docelowych w trakcie realizacji projektu oraz 

w okresie trwałości może wynikać ze: 

 zmiany wartości wydatków 
kwalifikowalnych po przeprowadzeniu 
procedur wyboru 
wykonawców/dostawców 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
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RPOWP.  

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 

wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

trwałości projektu. 

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki kwalifikowane 

projektu są niezbędne do realizacji celów projektu. 

Ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są niezbędne do 
celów realizacji projektu – zarówno co do ich zasadności, jak i racjonalności. 
Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy:  

 dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest racjonalna,  
 wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,  
 wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są efektem 

świadomego wyboru, analizy opcji. 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości 

kosztów kwalifikowalnych na poziomie danego 

wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia 

zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze 

środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty 

podejmowana jest każdorazowo przez IOK po 

uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych 

kryteriów wyboru projektów, lecz ostateczny jej 

poziom nie może przekroczyć 25% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń 

w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości 

może wynikać ze: 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co 
najmniej nie gorszych parametrów od 
założonych pierwotnie, 

 zmiany technicznej i/lub technologicznej 
w stosunku do założeń przyjętych we 
wniosku o dofinansowanie, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 

RPOWP.  
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Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 

wniosku o dofinansowanie do końca okresu 

trwałości projektu. 

3. 
Wykonalność 

techniczna projektu* 

WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada zasoby 

techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub czy wiarygodnie 

opisał sposób pozyskania tych zasobów.  

Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne gwarantujące 
prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnym stricte związanym 
z przedmiotem projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich 
zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, to istnieje możliwość ich 
pozyskania  w trakcie realizacji projektu, co należy opisać w dokumentacji 
aplikacyjnej.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie w zakresie 

doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu 

rzeczowego projektu w stosunku do informacji 

wykazanych w pierwotnej dokumentacji 

aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu. 

WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada prawa 

własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji projektu lub czy uzyskanie 

tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie uwzględnione i jest 

prawdopodobne. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych decyzji, 

pozwoleń i praw własności powinien w sposób wiarygodny opisać stan 

zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać termin uzyskania 

przedmiotowych dokumentów. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

 

Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu 

oraz w okresie trwałości może wynikać z: 

 wprowadzenia zmian w zakresie 
rzeczowym projektu skutkujących 
koniecznością uzyskania praw, pozwoleń, 
licencji itp., 

 wprowadzenia zmian w zakresie 
rozwiązań budowlanych zastosowanych w 
infrastrukturze, jednakże nie 
powodujących zmian funkcjonalno-
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użytkowych obiektu budowlanego, 
wymagających uzyskania nowej decyzji 
lub oświadczenia Projektanta dotyczącego 
zgody na wprowadzenie proponowanych 
zmian przez Beneficjenta, 

 zmiany lokalizacji miejsca realizacji 
projektu lub elementów infrastruktury 
powstałej/zakupionej w wyniku realizacji 
projektu bez zmiany granic 
administracyjnych województwa, 

 zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych w wyniku realizacji projektu 
bez zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 

RPOWP. 

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy harmonogram realizacji projektu 

jest racjonalny i wykonalny. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy wykonalność 

projektu według planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, złożoności 

procedur przetargowych.  

Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia 

zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego do przeprowadzenia postępowań 

przetargowych (jeżeli nie dokonano wyboru na moment aplikowania), maksymalnego 

okresu realizacji projektu oraz innych okoliczności warunkujących terminową 

realizację projektu. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu. 

 

Możliwość odstępstwa na etapie realizacji projektu 

może wynikać z: 

 braku wyłonienia 
wykonawców/dostawców z przyczyn 
niezależnych od Beneficjenta, 

 innych zdarzeń losowych nie leżących po 
stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
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RPOWP. 

WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do wniosku 

dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym 

uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. 

 

Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz w zakresie 

Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia). 

W przypadku posiadania pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega zgodność decyzji 

z dokumentacją środowiskową.  

TAK/NIE 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu. 

 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie przedłożenia 

prawidłowej dokumentacji adekwatnej do zakresu 

rzeczowego projektu, przy czym dokumenty te 

muszą być ważne na moment złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 

realizacji projektu może wynikać z: 

 wprowadzenia zmian w zakresie 
rzeczowym projektu skutkujących 
koniecznością przeprowadzenia ponownej 
procedury OOŚ, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 

przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 

RPOWP. 

4. 

Wykonalność 

finansowa 

i ekonomiczna* 

WARUNEK nr 1: POPRAWNOŚĆ ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy prognozy nie zawierają istotnych 

błędów rachunkowych. 

TAK/NIE 

Możliwość korekty w zakresie poprawy błędów 

rachunkowych/arytmetycznych. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

WARUNEK nr 2: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ FINANSOWO-

EKONOMICZNYCH 
TAK/NIE 

Możliwość korekty na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie w zakresie:  

 skorygowania okresu odniesienia 
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W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

 Czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi we 
właściwych przepisach? 

Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy: 

 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, 

 Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych,  
 Obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości, 
 Ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych. 

 

 Czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy 
projektu? 

 Czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów, 
kosztów, składników majątku i pasywów) są uzasadnione? 

Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne założenia 

uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak powyższych informacji 

może skutkować tym, iż nie będzie możliwa ocena wiarygodności założeń, a tym 

samym nie będzie można potwierdzić wykonalności finansowej. Szczególną uwagę 

przy uzasadnieniu przyjętych wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają 

istotnym zmianom w stosunku do danych historycznych. Dokonanie rzetelnej analizy 

opartej o wiarygodne założenia ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu 

intensywności, a tym samym kwoty dofinansowania. 

Weryfikacji dokonuje się na podstawie informacji podanych w tabelach finansowych 

oraz w części opisowej do analizy finansowej. 

w ramach analizy finansowej, przy czym 
nie dotyczy to okresu trwałości projektu, 

 wielkości zastosowanej stopy 
dyskontowej, 

 wielkości przyjętych stawek 
amortyzacyjnych, 

 uzupełnienia brakujących tabel 
finansowych w układzie „Wnioskodawca z 
Projektem", 

 ujęcia rozliczenia dofinansowania  
w przedstawionych prognozach 
finansowych, 

 wyjaśnień w zakresie przyjętych wielkości 
oraz założeń. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

WARUNEK nr 3: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła finansowania projektu są 

jednoznaczne oraz wiarygodne. 

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła finansowania 
oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub wiarygodnie wykazać 
sposób ich pozyskania.  

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny  

w zakresie wskazania źródeł finansowania projektu. 

  

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu. 
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Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na 

etapie realizacji projektu, przy czym każda zmiana 

powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i 

zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 4: PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy zapewniona jest płynność 

finansowa realizacji projektu. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu realizacji projektu.  

5.  Trwałość projektu 

WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy z przedstawionych przez 

Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po 

zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że projekt nie będzie w tym czasie 

poddany znaczącym modyfikacjom? 

Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę trwałości operacji, 

zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,  Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania rezultatów 

projektu pod względem organizacyjnym, finansowym i technicznym przez okres 5 lat 

(3 lat w przypadku MSP) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. 

Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać produkty 

projektu zgodnie z przeznaczeniem, a  projekt w pełni spełnia założone w nim cele.  

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

 

Odstępstwa od warunku w okresie trwałości 

projektu muszą być zgodne z art. 71 

Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r., tzn. nie mogą prowadzić do powstania 

następujących okoliczności: 

 zaprzestania działalności produkcyjnej lub 
przeniesienie jej poza obszar objęty 
Programem; 

 zmiany własności elementu 
infrastruktury, która daje 
przedsiębiorstwu lub podmiotowi 
publicznemu nienależne korzyści; 

 istotnej zmiany wpływającej na charakter 
operacji, jej cele lub warunki wdrażania, 
która mogłaby doprowadzić do naru-
szenia jej pierwotnych celów, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
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przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 

RPOWP. 

WARUNEK nr 2: ANALIZA RYZYKA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca dokonał analizy 

ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy zaplanował odpowiednie 

działania w przypadku ich wystąpienia. 

Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem informacji, czy jest 

zdolny do odpowiedniego przeciwdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń. 

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 

uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej 

dokumentacji aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

6.  

Zgodność projektu 

z zasadami 

horyzontalnymi 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada, zgodnie 

z przepisami art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006: 

 pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju? 
 pozytywny wpływ w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? 
Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, 

transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych 

oraz wszelkich innych produktów projektów dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie 

ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 

 co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości płci? 
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu 

i ładu przestrzennego? 
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie współpracy? 

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych przez 

Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo stwierdzenie 

TAK/NIE 

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia 

brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji 

aplikacyjnej. 

 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 
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Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z daną zasadą horyzontalną jest 

niewystarczające. Należy pamiętać, że zaproponowanie działań wynikających jedynie 

z wymogów prawnych świadczy o neutralnym wpływie. 

7. 

Pomoc publiczna 

w projekcie 

(jeśli dotyczy) 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega: 

 czy projekt jest zgodny z programem pomocowym wydanym przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? 

 czy Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające 
z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych? 

TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 

złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 

okresu trwałości projektu. 

8. 

Informacje zawarte 

w różnych częściach 

wniosku oraz 

załączników są ze sobą 

spójne i jednoznaczne* 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy informacje niezbędne do 

dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte w dokumentach złożonych 

w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz czy możliwe jest dokonanie na ich 

podstawie oceny projektu w ramach wymaganych kryteriów merytorycznych. 

Kryterium spójności odnosi się do oceny, czy informacje w złożonym wniosku oraz 
załącznikach nie są ze sobą sprzeczne oraz czy nie występują sprzeczności wewnątrz 
poszczególnych dokumentów. Celem zastosowania tego kryterium jest 
zabezpieczenie jednoznaczności opisu projektu, jego założeń, działań i rezultatów.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt w zakresie 

wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności 

występującej w ramach złożonej dokumentacji 

aplikacyjnej w odpowiedzi na wezwanie/-a IZ 

RPOWP. 


kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

 3.3.1   

8.  

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w 

sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 
szt. 3 
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9.  

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji i 

nabywania kwalifikacji w programie [własny] 
osoby 2 292 

10.  

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w 

stażach i praktykach u pracodawcy 
osoby 850 

11.  

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu objętych wsparciem w programie 
osoby 118 

12.  
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie osoby 110 

 8.2.2   

10.  
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego szt. 3 

11.  
Liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego szt. 6 

12.  

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub 

Infrastruktury edukacyjnej (CI 35) 
osoby 

300 

13.  
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 2 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

 3.3.1   

17.  Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu  

osoby  78% 

18.  Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [własny] 

osoby 67% 
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19.  Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących 

doposażenie zakupione dzięki EFS 

szt. 100% 

 8.2.2   

7.  NIE ZDEFINIOWANO WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  - 
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7.2.2  Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv), 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (PI 9a) 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH W RAMACH RPOWP 2014-2020 na rok 2019 

 

KARTA KONKURSU NR RPPD.07.02.02_8.4.2-IZ.00-20-001/19 NA PROJEKTY ZINTEGROWANE 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej 

Działanie  7.2 Rozwój usług społecznych 8.4 Infrastruktura społeczna 

Poddziałanie 7.2.2  Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv) 
8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze 

BOF (PI 9a) 

Cel działania/poddziałania 

Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, 
w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz 
usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na 
obszarze BOF 

Poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług 
społecznych w obszarze usług socjalnych  

 

Poddziałanie dotyczy infrastruktury niezbędnej do 
świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w powiązaniu z procesem 
aktywizacji społeczno-zawodowej i 
deinstytucjonalizacji usług. Przyczyni się ono do 
walki z ubóstwem i wzmocnienia procesu włączenia 
społecznego. Wsparciu będzie podlegać 
infrastruktura umożliwiająca m.in. usamodzielnienie 
osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez 
rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 
Istotnym jest, aby infrastruktura dla ww. usług była 
możliwie blisko potrzebujących. 

Poddziałanie obejmuje rozwój infrastruktury usług 
społecznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
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Terytorialnych Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego.  

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie: 

Typ projektu nr 1 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami 
świadczonych w społeczności lokalnej 

Typ projektu nr 2 - Działania skierowane do rodzin, w tym 
rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-
wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą 
i dzieci w nich umieszczonych 

Typ projektu nr 3 - Wsparcie dla funkcjonowania 
mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego 
(treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc 
pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach 
chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

Typ projektu nr 4 - Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki 
nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu poprzez wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie 
teleopieki, systemów przywoławczych 

Typ projektu nr 1 - Infrastruktura związana z opieką 
nad osobami potrzebującymi wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu  

Typ projektu nr 2 - Infrastruktura związana z 
usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Typ projektu nr 3 - Infrastruktura w zakresie 
mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych 

Planowana alokacja na konkurs: 2 000 000,00 PLN 4 500 000,00 PLN 

Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Planowany termin ogłoszenia konkursu: Planowany termin naboru: 

IZ RPOWP/IP ZIT BOF listopad 2019 grudzień 2019 

 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY ZINTEGROWANE 
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(EFS+EFRR) 
tryb konkursowy 

I etap oceny - ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego 
PODDZIAŁANIE 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF  

Priorytet inwestycyjny 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym 

 
oraz 

 
PODDZIAŁANIE 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF 

Priorytet inwestycyjny 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania 
nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług 

instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych 

Kryteria formalne - poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są 
twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty 
52

 
Ocena 

                                                           
52

 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020. 
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1.  Wstępna kwalifikacja 
Wnioskodawcy i projektu do 
wsparcia 

Wymogi kryterium: 
Projekt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez Komitet 
Monitorujący RPOWP) w następującym zakresie: 

 typ Beneficjenta 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym 
jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 
organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora 
publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, 
jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje 
pozarządowe.  
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form 
prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w 
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 
2015 poz. 2009 z późn. zm.).   

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
trwałości projektu.  

TAK/NIE 

   typ projektu: 
W ramach Poddziałania 7.2.2 (EFS):  
Typ projektu nr 1 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 
usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami 
świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:  
1.1 Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych poprzez zwiększenie liczby 
opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub 
poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w 
formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego 
lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego 
(o ile stanowią formę usług świadczonych w społeczności 

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu.   

TAK/NIE 
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lokalnej);  
1.2 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych;  
1.3 Świadczenie usług asystenckich dla osób z 
niepełnosprawnościami;  
1.4 Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i 
bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. 
likwidowanie barier architektonicznych w miejscu 
zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu 
wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i 
sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami 
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), 
sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi 
dowożenia posiłków, przewóz do miejsc pracy lub ośrodka 
wsparcia);  
1.5 Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i 
wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej 
(wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu);  
Typ projektu nr 2 - Działania skierowane do rodzin, w tym 
rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, 
dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i 
instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich 
umieszczonych:  
2.1 Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania rodzinnych form 
pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 
specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób, w tym poprzez 
kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz 
doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w 
ww. formach;  
2.2 Działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających 
pieczę zastępczą w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej;  
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2.3 Działania na rzecz usamodzielnienia i integracji ze 
środowiskiem lokalnym osób opuszczających ośrodki 
socjoterapii, ośrodki wychowawcze;  
2.4 Wsparcie w postaci rodzin wspierających oraz rozwój usług 
asystentury rodzinnej w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej;  
2.5 Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych 
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży m.in. 
ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice 
środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby 
młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z 
programami socjoterapeutycznymi;  
2.6 Wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu 
funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 
rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 
2.7 Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i 
wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w zakresie udzielanego wsparcia.  
Typ projektu nr 3 - Wsparcie dla funkcjonowania 
mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego 
lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo 
tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub 
wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 
Typ projektu nr 4 - Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad 
osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu poprzez wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, 
systemów przywoławczych.  
Działania typu 4 realizowane są wyłącznie jako element 
wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości 
usługi opiekuńczej. 
W ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR):  
Typ projektu nr 1 - Infrastruktura związana z opieką nad 
osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu ;  
Typ projektu nr 2 - Infrastruktura związana z usługami wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej;  
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Typ projektu nr 3 - Infrastruktura w zakresie mieszkań 
wspomaganych, chronionych i socjalnych.  
W przypadku wyżej wymienionych przedsięwzięć dotacja nie 
będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie 
przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji.  

 działalność Wnioskodawcy/ów oraz Partnera/ów (o ile 
dotyczy) dotycząca projektu nie jest działalnością 
wykluczoną;  

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
trwałości projektu.  

TAK/NIE 

 lokalizacja projektu. Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
trwałości projektu.  

TAK/NIE 

2.  Projekt spełnia wymóg 
maksymalnego poziomu 
dofinansowania 

Wymogi kryterium: 
Czy poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny z 
Regulaminem konkursu lub SZOOP (wersja obowiązująca na 
dzień przyjęcia kryterium przez KM)? 
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych 
na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z 
zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych. 
Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do 
Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów 
kwalifikowalnych, a w przypadku Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 
Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu. 

TAK/NIE 
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3.  Termin i okres realizacji projektu Wymogi kryterium: 
Czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji projektu jest zgodny z ramami czasowymi 
kwalifikowalności, o których mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 obowiązujących 
na moment ogłoszenia konkursu, czyli nie wykracza poza daty 
graniczne, gdzie: 
- początkiem okresu kwalifikowalności wydatków w przypadku 
EFRR jest 01 stycznia 2014 r., a końcową datą kwalifikowalności 
wydatków jest 31 grudnia 2023 r.,  
- początkiem okresu kwalifikowalności wydatków w przypadku 
EFS jest dzień ogłoszenia konkursu, a końcową datą 
kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 
Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia realizacji 
projektu.  

TAK/NIE 

Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. 

Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne - poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące 
wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty
1 Ocena

 

16.  Analiza problemowa i zgodność 
projektu z właściwymi celami 
szczegółowymi RPOWP 

Wymogi kryterium: 
Czy została przeprowadzona analiza problemowa (czy zostały 
zidentyfikowane problemy, na które odpowiada projekt)? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 
Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

TAK/NIE 
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Wymogi kryterium: 
Czy uzasadniono konieczność realizacji projektu oraz potrzebę 
jego finansowania środkami publicznymi? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 
Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 
Czy określone przez Wnioskodawcę cele realizacji projektu są 
zbieżne z celami szczegółowymi: 
- w ramach Poddziałania 7.2.2 (EFS):  
„Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, 
w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz 
usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze BOF” 
oraz  
- w ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR):  
„Poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług społecznych 
w obszarze usług socjalnych”? 
Poddziałanie dotyczy infrastruktury niezbędnej do świadczenia 
usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w powiązaniu z procesem aktywizacji społeczno-
zawodowej i deinstytucjonalizacji usług. Przyczyni się ono do 
walki z ubóstwem i wzmocnienia procesu włączenia 
społecznego. Wsparciu będzie podlegać infrastruktura 
umożliwiająca m.in. usamodzielnienie osób z 
niepełnosprawnością intelektualną poprzez rozwijanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w 
społeczeństwie. Istotnym jest, aby infrastruktura dla ww. usług 
była możliwie blisko potrzebujących.  
Poddziałanie obejmuje rozwój infrastruktury usług społecznych 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  
Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
trwałości projektu. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: Istnieje możliwość poprawy projektu w TAK/NIE 
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Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu? zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 
Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w zakresie wartości 
wskaźników docelowych do poziomu 
uzasadnionego zapisami dokumentacji 
aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na 
etapie oceny projektu. 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
trwałości projektu. 

17.  Adekwatność doboru grupy 
docelowej 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt zawiera opis istotnych cech uczestników (osób lub 
podmiotów) i jest on zgodny z wykazem zawartym w „Grupa 
docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w SZOOP RPOWP 
(wersja obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez KM)? 
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach 
Poddziałania 7.2.2 to:  
1. Osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym: osoby starsze, z niepełnosprawnością;  
2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 
skutecznego wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych 
wsparciem w ramach projektu);  
3. Rodziny, w tym rodziny z dziećmi oraz dzieci i młodzież 
zagrożone wykluczeniem społecznym (w zakresie typu projektu 
nr 2);  
4. Pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy społecznej i 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  
Dopuszcza się dwukrotnie uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

TAK/NIE 
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integracji społecznej (w zakresie typu projektu nr 1.5);  
5. Pracownicy i wolontariusze jednostek wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące pieczę 
zastępczą (w zakresie typu projektu nr 2.1, 2.7)

53
  

Wymogi kryterium: 
Czy opis grupy docelowej jest spójny z analizą problemową?  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  
Dopuszcza się dwukrotnie uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

TAK/NIE 

18.  Projekt jest zgodny z zasadami 
horyzontalnymi  

Wymogi kryterium: 
Czy projekt zakłada, zgodnie z przepisami art. 7 i art. 8 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006: 
- pozytywny wpływ w zakresie zasady  zrównoważonego 

rozwoju, 
- pozytywny wpływ w zakresie zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  
Dopuszcza się dwukrotne  uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
trwałości projektu. 

TAK/NIE 
 

                                                           
53

 Wsparcie pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz osób sprawujących pieczę zastępczą w ramach RPOWP będzie dotyczyło tylko tych obszarów, które są możliwe do realizacji na 

poziomie regionalnym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.   
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Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie 
dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, 
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz 
wszelkich innych produktów projektów dla wszystkich ich 
użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, 
stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 
2020: 
- pozytywny wpływ w zakresie zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn? 
- co najmniej neutralny wpływ w zakresie zasady 

przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu przestrzennego? 
- co najmniej neutralny wpływ w zakresie zasady 

współpracy? 
Kryterium weryfikuje deklaratywny i faktyczny wpływ projektu 
na realizację zasad horyzontalnych. Uwzględniając 
obowiązujące regulacje prawne, w tym zapisy Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014 – 2020 obowiązujących na moment ogłoszenia 
konkursu oraz ideę interwencji w ramach Celu Tematycznego 9. 
Nie jest możliwe, aby zaplanowane działania wywierały 
negatywny wpływ na jakąkolwiek zasadę horyzontalne. 
Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie 
informacji podanych przez Wnioskodawcę, które powinny być 
użyteczne i wiarygodne. Samo stwierdzenie Wnioskodawcy, że 
projekt jest zgodny z daną zasadą horyzontalną jest 
niewystarczające. Należy pamiętać, że zaproponowanie działań 
wynikających jedynie z wymogów prawnych świadczy o 
neutralnym wpływie. 

19.  Potencjał i doświadczenie 
wnioskodawcy niezbędne do 
realizacji projektu 
zintegrowanego 

Wymogi kryterium: 
Czy przedstawiony opis potencjału, w tym w szczególności 
potencjału finansowego, technicznego, kadrowego i 
społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) jest 
adekwatny do zakresu realizacji projektu zintegrowanego? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  
Dopuszcza się dwukrotnie  uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 

TAK/NIE 
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zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

20.  Zintegrowany charakter 
przedsięwzięcia 

Wymogi kryterium: 
Czy inwestycja w infrastrukturę jest komplementarna i 
niezbędna do osiągnięcia celów właściwych dla części projektu 
właściwej dla EFS? 

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu.  
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
realizacji projektu 

TAK/NIE  

Czy wykazano dodatkowy efekt wynikający z zaplanowania 
wspólnych działań w formie projektu zintegrowanego?  

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu.   
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
realizacji projektu 

TAK/NIE 

21.  Zgodność z celami rozwojowymi  
określonymi w Strategii ZIT BOF  

Wymogi kryterium: 
Czy projekt realizuje cel Strategii ZIT BOF w ramach: 
- Działania 4.2 określony  jako „Poprawa dostępu do wysokiej 
jakości usług społecznych, w szczególności usług 
środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i 
pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym”  
oraz 
- Działania 4.3 określony jako „Poprawa dostępności i jakości 
usług społecznych”? 

Brak możliwości korekty na etapie 
złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu.   
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
realizacji projektu 

TAK/NIE 

Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest Brak możliwości korekty na etapie TAK/NIE 
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odpowiedzią na główne i istotne problemy określone w 
Strategii ZIT BOF? 

złożenia uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu.   
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do końca okresu 
realizacji projektu 

22.  Poprawność doboru wskaźników 
uwzględnionych w Strategii ZIT 
BOF  

Wymogi kryterium: 
Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników 
monitoringu określonych w Strategii ZIT BOF, które 
Wnioskodawca ma obowiązek wybrania z listy wskaźników 
rezultatu bezpośredniego oraz wskaźników produktu 
wszystkich wskaźników adekwatnych do planowanych działań 
w projekcie oraz monitorowania ich w trakcie realizacji 
projektu, czyli: 
 w ramach Poddziałania 7.2.2  (Rozwój usług społecznych 

w ramach BOF) 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz wskaźniki produktu, 
określone w Strategii ZIT BOF, które obligatoryjnie powinny 
znaleźć się w projekcie, czyli: 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie, 
- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu. 
  w ramach Poddziałania 8.4.2 (Infrastruktura usług 

socjalnych w obszarze BOF): 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz wskaźniki produktu, 
określone w Strategii ZIT BOF, które obligatoryjnie powinny 
znaleźć się w projekcie, czyli: 
- Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-zawodowej, 
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  
Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w uzupełnienia 
wskaźników we wniosku/skorygowania 
ich wartości docelowych do poziomu 
uzasadnionego zapisami dokumentacji 
aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na 
etapie oceny projektu. 

TAK/NIE 

23.  Informacje zawarte w różnych 
częściach wniosku oraz 
załączników są ze sobą spójne i 
jednoznaczne 

Wymogi kryterium: 
Czy informacje niezbędne do dokonania oceny projektu i 
sposobu jego realizacji zawarte w dokumentach złożonych w 
ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz czy możliwe 
jest dokonanie na ich podstawie oceny projektu w ramach 

Możliwość korekt w zakresie 
wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności 
występującej w ramach złożonej 
dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi 
na wezwanie IOK.  

TAK/NIE 



463 
 

wymaganych kryteriów merytorycznych? Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
do zakończenia oceny projektu. 

UWAGA: Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w sposób 
bezpośredni przełożyć się na informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca zobowiązany jest do 
rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IOK do poprawy przy jednoczesnym wskazaniu 
zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH (TRYB KONKURSOWY) 

Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv)  

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (PI 9a)  

I etap oceny – ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego  

Typy projektów:  
nr 1. Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami 

świadczonych w społeczności lokalnej  
nr 3. Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub 

istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  
nr 4. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów przywoławczych. 
 

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące 
wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu) 

Lp. Nazwa kryterium  Definicja kryterium 
 Opis znaczenia 

kryterium/Możliwość dokonania 
korekty 

1
 

Ocena 

1. Zapotrzebowanie na usługi 
społeczne 

Wymogi kryterium: 
Czy działania w projekcie obejmują swoim zasięgiem obszar, w ramach 
którego zostały zdefiniowane deficyty w zakresie dostępności do 
poszczególnych rodzajów usług z uwzględnieniem zidentyfikowanych 
problemów i potrzeb? 
Badane jest powiązanie analizy przeprowadzonej przez beneficjenta z 
dokumentami szczebla regionalnego określonymi w Regulaminie 
konkursu.  
Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie z Wytycznymi 
Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020, które wskazują, że przedsięwzięcia 
dotyczące poprawy dostępu do usług społecznych mają być realizowane 
na obszarach, na których istnieją deficyty w zakresie dostępności do 
poszczególnych rodzajów usług. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania.  
Istnieje możliwość poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru.  
Dopuszcza się dwukrotne 
uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych 

TAK/NIE 

2. Zakres wsparcia Wymogi kryterium: 
Czy wsparcie osoby objętej działaniami projektowymi odbywa się na 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
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podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją 
problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb? 
Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia zgodnie ze 
stworzoną indywidualną ścieżką wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy 
sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, 
zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Istnieje możliwość poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru. 
Dopuszcza się dwukrotne 
uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

3. Trwałość projektu
 

Wymogi kryterium: 
Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości planowanych 
przedsięwzięć dotyczących zapewniania dostępu do usług zgodnie z 
zakresem trwałości wynikającym z Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-
2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 (w przypadku projektów EFS zachowanie 
trwałości po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 
odpowiadający okresowi realizacji projektu, ale nie krótszy niż 2 lata)? 
W ramach kryterium będzie również weryfikowane, czy w uproszczonym 
wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego dokonano analizy 
zagrożeń dotyczących utrzymania trwałości projektu oraz czy 
zaplanowano odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia. 
Z informacji z przedstawionych w uproszczonym wniosku o 
dofinansowanie projektu wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po 
zakończeniu jego realizacji oraz że projekt nie będzie poddany znaczącym 
modyfikacjom. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
Istnieje możliwość dwukrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru.  
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku 
w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

TAK/NIE 

4. Grupa docelowa projektu Wymogi kryterium: 
Czy projekt skierowany jest wyłącznie do grup docelowych z 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego ? 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
Istnieje możliwość dwukrotnej 

TAK/NIE 
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W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać, czy projekt jest  
skierowany do grup docelowych z obszaru Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub 
zamieszkują one na obszarze BOF w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze BOF). 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów.  
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku 
w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium: 
Czy  projekt zakłada preferencje wyboru osób lub rodzin korzystających z 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres 
wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które 
dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących? 
Projekt zapewnienia komplementarność wsparcia z Programem 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w zakresie wyboru 
grupy docelowej i ustalenia zakresu działań. Kryterium zostanie uznane za 
spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie znajdzie się 
informacja/deklaracja, że w projekcie przewidziano preferencje dla osób 
korzystających z PO PŻ wraz z opisem zasad preferencji.  
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie wskazany w 
Regulaminie konkursu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
Istnieje możliwość dwukrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru.  
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku 
w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt zakłada pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i 
opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami lub osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 
150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej?  
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
Istnieje możliwość dwukrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru.  
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku 
w pełnym zakresie brzmienia 

TAK/NIE 
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zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o 
dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że projekt zakłada 
pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych dla osób z 
niepełnosprawnością i osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego 
kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę 
w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej wraz z opisem zasad preferencji. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium:  
Czy projekt zakłada preferencje uczestnictwa dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z 
powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020? 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o 
dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że  w projekcie 
przewidziano preferencje dla osób  lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego 
wraz z opisem zasad preferencji. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
Istnieje możliwość dwukrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru.  
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku 
w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

TAK/NIE 

5. Lokalizacja tworzonego 
mieszkania chronionego 
lub wspomaganego (jeśli 
dotyczy) 

Wymogi kryterium:  
Czy lokalizacja tworzonego mieszkania chronionego lub wspomaganego, w 
tym treningowego i wspieranego umożliwi mieszkańcom włączenie do 
życia społecznego? 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
Istnieje możliwość dwukrotnej 
poprawy projektu w zakresie 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
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Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniej lokalizacji mieszkań 
chronionych oraz mieszkań wspomaganych, w tym mieszkań 
treningowych i wspieranych. Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli 
projekt zawiera opis istotnych cech mieszkania i jest on zgodny z 
warunkami określonymi SZOOP RPOWP (wersja obowiązująca na dzień 
przyjęcia kryterium) i Regulaminie konkursu.  
Kryterium dotyczy typu projektu nr 3: „Wsparcie dla funkcjonowania 
mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub 
wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub 
istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z 
ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej”. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru.  
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku 
w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów 
merytorycznych dopuszczających. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej 
liczby punktów w ramach ogólnej oceny kryteriów różnicujących. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis kryterium 

1. Rewitalizacyjny charakter 
projektu  

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt wynika z programu rewitalizacji:  

 10 pkt. – jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,  

 5 pkt. – ma charakter rewitalizacyjny, jednak dla obszaru nie opracowano 
programu rewitalizacji,  

 0 pkt. – nie ma charakteru rewitalizacyjnego i nie wynika z programu 
rewitalizacji.  

Pojęcie programu rewitalizacji definiowane jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego. Kryterium 
będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości punktowych.  

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  
W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego.  

2. Zasięg oddziaływania projektu Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu. Preferowane są projekty o 
zasięgu oddziaływania w większej liczbie gmin na terenie BOF. Pod pojęciem 
zasiągu oddziaływania należy rozumieć wpływ operacji na dany obszar: 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje tylko jedną gminę BOF – 3 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje 2 – 5 gmin BOF – 5 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje 6 – 9 gmin BOF – 10 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje cały teren BOF – 15 pkt. 
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 15.  
W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 

3. Objęcie wsparciem osób  
z niepełnosprawnościami 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie, w jakim stopniu wsparciem w ramach projektu 
obejmowane będą: osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami rozwojowymi:  

 projekt nie przewiduje wsparcia ww. osób lub osoby te stanowią do 20% - 
0 pkt., 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  
W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 
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 ww. osoby stanowią powyżej 20% do 30% uczestników projektu - 3 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 30% do 40% uczestników projektu - 4 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 40% do 50% uczestników projektu - 5 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 50% do 60% uczestników projektu - 6 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 60% do 70% uczestników projektu - 7 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 70% do 80% uczestników projektu - 8 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 80% do 90% uczestników projektu - 9 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 90% uczestników projektu - 10 pkt. 
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

4. Partnerski charakter projektu Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany będzie przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne w partnerstwie z jednostkami spoza 
sektora publicznego. 
 

 tak – 5 pkt., 

 nie – 0 pkt. 
 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest  
w partnerstwie większej liczb podmiotów niż dwóch.  
 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest  
w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z PES. 
 
Realizacja projektów w partnerstwie instytucji działających lokalnie na rzecz tej 
samej grupy odbiorców wsparcia ma na celu nie tylko wzrost skuteczności działań, 
ale także zapewnienie ich koordynacji. Współdziałanie publicznych i 
niepublicznych podmiotów pomocy i integracji społecznej stanowi jeden z 
najistotniejszych elementów aktywnej polityki społecznej, umożliwiający 
angażowanie jak największej liczby podmiotów działających na rzecz osób 
wykluczonych - na zasadach pełnego partnerstwa w zakresie zarówno 
programowania jak i realizacji projektów.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu.  

Punkty w ramach kryterium podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 15.  
W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 
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Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

5. Innowacyjność projektu Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada wykorzystanie co najmniej jednego z 
pozytywnie zwalidowanych produktów finalnych (w całości) wypracowanych w 
ramach projektów innowacyjnych realizowanych w obszarze integracji społecznej 
w ramach POKL w perspektywie finansowej 2007-2013, Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

 tak – 5 pkt., 

 nie – 0 pkt. 
 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 5.  
W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 

6. Efektywność docierania do grup 
defaworyzowanych  

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie zdolność projektu do wsparcia osób zagrożonych 
wykluczeniem spośród całej, zidentyfikowanej na obszarze oddziaływania projektu 
grupy docelowej osób zagrożonych wykluczeniem. Punkty przyznawane będą w 
zależności od wartości wskaźnika „Liczba osób objęta projektem”/liczebność grupy 
docelowej wg diagnozy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę:  
− do 5% włącznie- 0 pkt.,  
− powyżej 5% do 10% włącznie - 5 pkt.,  
− powyżej 10% do 15% włącznie - 10 pkt.,  
− powyżej 15% - 15 pkt.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. Maksymalna liczba punktów 
za spełnienie kryterium: 15.  
W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 

7. Projekt zapewnia zatrudnienie 
osób z niepełnosprawnościami 
w ramach personelu 
merytorycznego projektu 

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zapewnia zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami w ramach personelu merytorycznego projektu. 
 
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może prowadzić do wykluczenia 
społecznego, dlatego tak istotne znaczenie ma aktywne wspieranie osób z 
niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium przyczyni się do realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  
W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 
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niepełnosprawnościami.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zatrudnienia w ramach 
personelu merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z niepełnosprawnościami 
na czas nie krótszy niż połowa okresu realizacji projektu. 
 

 tak – 10 pkt.,  

 nie – 0 pkt.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 

8. Publiczny koszt utworzenia 
nowego miejsca świadczenia 
usługi społecznej  

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie koszt utworzenia miejsca świadczenia usługi społecznej w 
ramach objętej wsparciem infrastruktury obliczony jako iloraz łącznej 
wnioskowanej kwoty dofinansowania projektu zintegrowanego i deklarowanej 
liczby utworzonych nowych miejsc świadczenia usługi społecznej.  
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana wg następujących zasad: nr 
rankingowy każdego projektu na liście ułożonej według wielkości efektywności 
kosztowej dzielony będzie przez liczbę projektów. W przypadku, gdy wynik zawiera 
się w przedziale:  

 0 – 0,25 włącznie - projekt otrzymuje 10 pkt.,  

 powyżej 0,25 – 0,5 włącznie - projekt otrzymuje 8 pkt., 

 powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt otrzymuje 6 pkt.,  

 powyżej 0,75 – 1 - projekt otrzymuje 3 pkt.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.  

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  
W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego.  

9. Wpływ projektu na rozwój 
gospodarczo-społeczny (siła 
oddziaływania) 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie wpływ efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i 
społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w wymiarze 
metropolitalnym. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 10 pkt. – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF, 

 5 pkt. – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF, 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  
W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 
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 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny 
BOF. 

Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny będzie badany na podstawie 
relatywnego stopnia realizacji czynników wpływających na kształtowanie się 
wskaźników strategicznych na podstawie poniższego wzoru:  

Wk = 
  

    
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest stymulantą, 

Wk = 
    

  
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest destymulantą, 

gdzie:  
Wk – wskaźnik k-tego projektu ocenianego w konkursie,  
k – numer projektu ocenianego w konkursie,  
Sk – wskaźnik oceniający wpływ projektu na rozwój społeczno-gospodarczy,  
Smax – najwyższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na rozwój 
społeczno-gospodarczy, spośród wszystkich projektów złożonych w danym 
konkursie (Smax = max{Si}, i = 1, 2, …, k),  
Smin – najniższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na rozwój 
społeczno-gospodarczy, badana na podstawie wszystkich projektów złożonych w 
danym konkursie (Smin = min{Si}, i = 1, 2, …, k).  
Punktacja będzie przyznawana na podstawie wskaźnika Wk w następujący sposób:  

 40% i mniej – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF,  

 powyżej 40% do 80% włącznie – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na 
rozwój gospodarczo-społeczny BOF,  

 powyżej 80% – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF.  

 
Wskaźnikiem wykorzystywanym w celu ustalenia liczby punktów w ramach 
kryterium będzie wskaźnik produktu EFS (stymulanta): „Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie”.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.  
 
W przypadku, kiedy w ramach naboru wpłynie tylko jeden wniosek, projekty nie 
podlegają rankingowi, powyższy wzór nie ma zastosowania i projekt 
automatycznie otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach niniejszego 
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kryterium 

  Razem: 100 

 
 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH (TRYB KONKURSOWY) 
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv)  

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (PI 9a)  
I etap oceny – ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego  

Typy projektów:  
Typ projektu nr 2 -  Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych 
Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące 
wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
1
 Ocena 

1. Zapotrzebowanie na 
usługi społeczne 

Wymogi kryterium: 
Czy działania w projekcie obejmują swoim zasięgiem obszar, w 
ramach którego zostały zdefiniowane deficyty w zakresie 
dostępności do poszczególnych rodzajów usług z uwzględnieniem 
zidentyfikowanych problemów i potrzeb? 
Badane jest powiązanie analizy przeprowadzonej przez 
beneficjenta z dokumentami szczebla regionalnego określonymi w 
Regulaminie konkursu. 
Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, 
które wskazują, że przedsięwzięcia dotyczące poprawy dostępu do 
usług społecznych mają być realizowane na obszarach, na których 
istnieją deficyty w zakresie dostępności do poszczególnych 
rodzajów usług. 
Obszary kwalifikujące się do otrzymania wsparcia zdefiniowane 
zostaną w Regulaminie konkursu w oparciu o analizę uwarunkowań 
wewnątrzregionalnych. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 
kryteriów.  
Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane 
na etapie oceny formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych 

TAK/NIE 
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2. Kompleksowy 
charakter projektu

 
Wymogi kryterium: 
Czy projekt obejmuje poszerzenie dotychczasowego zakresu 
działań profilaktycznych wspierających rodzinę w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub specjalistyczne 
poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w 
pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewniając co 
najmniej dwie z poniższych form wsparcia, stosowane w zależności 
od indywidualnie ustalonych potrzeb uczestników projektu: 

m) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i 
mediacja;  

n) pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;  
o) objęcie opieką i wychowaniem dzieci w placówce wsparcia 

dziennego; 
p) organizowanie dla rodzin grup samopomocowych, 

mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 
zapobieganie izolacji? 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru .  
Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane 
na etapie oceny formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 

TAK/NIE 

3. Trwałość projektu
 

Wymogi kryterium: 
Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości 
planowanych przedsięwzięć dotyczących zapewniania dostępu do 
usług zgodnie z zakresem trwałości wynikającym z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 
na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020 (w przypadku projektów EFS zachowanie trwałości 
po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 
odpowiadający okresowi realizacji projektu, ale nie krótszy niż 2 
lata)? 
W ramach kryterium będzie również weryfikowane, czy w 
uproszczonym wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego 
dokonano analizy zagrożeń dotyczących utrzymania trwałości 
projektu oraz czy zaplanowano odpowiednie działania w przypadku 
ich wystąpienia. 
Z informacji z przedstawionych w uproszczonym wniosku o 
dofinansowanie projektu wynika, że cele projektu zostaną 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru. 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane 
na etapie oceny formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 

TAK/NIE 
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utrzymane po zakończeniu jego realizacji oraz że projekt nie będzie 
poddany znaczącym modyfikacjom. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Grupa docelowa 
projektu 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt skierowany jest wyłącznie do grup docelowych z 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego? 
W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać, czy projekt jest  
skierowany do grup docelowych z obszaru Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub 
zamieszkują one na obszarze BOF w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze BOF). 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru).  
Dopuszcza się dwukrotnej uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane 
na etapie oceny formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt zapewnia preferencje wyboru osób lub rodzin 
korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin 
stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina 
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących? 
Projekt zapewnienia komplementarność wsparcia z Programem 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w zakresie 
wyboru grupy docelowej i ustalenia zakresu działań. Kryterium 
zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o 
dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że  w projekcie 
przewidziano preferencja dla osób korzystających z PO PŻ wraz z 
opisem zasad preferencji.  
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie wskazany w 
Regulaminie konkursu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru .  
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane 
na etapie oceny formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium:  
Czy projekt zapewnia preferencje uczestnictwa dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek, o których 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru.  

TAK/NIE 
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mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020? 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku 
o dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że  w 
projekcie przewidziano preferencja dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego wraz z opisem zasad 
preferencji. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium będą odrzucane 
na etapie oceny formalno-merytorycznej. 
Projekty niespełniające kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych punktowych. 

 
Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów 
merytorycznych dopuszczających. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli  uzyska co najmniej 60% maksymalnej 
liczby punktów w ramach ogólnej oceny kryteriów różnicujących. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis kryterium 

1. Rewitalizacyjny charakter 
projektu 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt wynika z programu rewitalizacji: 
− 10 pkt. - jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 
− 5 pkt. - ma charakter rewitalizacyjny jednak dla obszaru nie opracowano 
programu rewitalizacji, 
− 0 pkt. - nie ma charakteru rewitalizacyjnego i nie wynika z programu 
rewitalizacji. 
Pojęcie „programu rewitalizacji” definiowane jest zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10. 
W ramach oceny kryterium nie jest wymagane 
uzyskanie minimum punktowego. 
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2. Zasięg oddziaływania projektu Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu. Preferowane są 
projekty o zasięgu oddziaływania w większej liczbie gmin na terenie BOF. 
Pod pojęciem zasiągu oddziaływania należy rozumieć wpływ operacji na 
dany obszar: 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje tylko jedną gminę BOF – 3 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje 2 – 5 gmin BOF – 5 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje 6 - 9 gmin BOF – 10 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje cały teren BOF – 15 pkt. 
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 15.  
W ramach oceny kryterium nie jest wymagane 
uzyskanie minimum punktowego. 

3. Szczególny charakter wsparcia Ocena kryterium: 
Preferowane będą projekty, które w największym stopniu będą 
odpowiadały na zdiagnozowane najpilniejsze potrzeby BOF w sferze usług 
społecznych. Ocenie podlegać będzie, czy w ramach projektu planuje się: 

 w ramach usług pieczy zastępczej rozwój rodzinnych form pieczy 
zastępczej, w tym rodzin zastępczych zawodowych i zastępczych 
zawodowych specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami 
– 5 pkt., 

 działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
oraz wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie – 5 pkt.  

 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.   

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10. 
W ramach oceny kryterium nie jest wymagane 
uzyskanie minimum punktowego. 

4. Partnerski charakter projektu Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany będzie przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne w partnerstwie 
z jednostkami spoza sektora publicznego. 
 

 tak – 5 pkt., 

 nie – 0 pkt. 
 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest w 

Punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 20.  
W ramach oceny kryterium nie jest wymagane 
uzyskanie minimum punktowego. 
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partnerstwie większej liczb podmiotów niż dwóch.  
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów projekt realizowany jest w 
partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z PES. 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli przewiduje się do realizacji 
kompleksowe projekty łączące wsparcie rodziny i wsparcie pieczy 
zastępczej obejmujące działania na rzecz biologicznej rodziny dziecka 
przebywającego w pieczy zastępczej oraz intensyfikowanie współpracy ze 
społecznością lokalną, w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny 
biologicznej i zakładające partnerstwo lub współpracę OPS i PCPR lub 
innych jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej lub innych służb działających na rzecz dziecka i rodziny.  

 0 pkt. - projekt nie jest realizowany w partnerstwie bądź 
partnerstwo ma innego rodzaju charakter niż wskazane powyżej.  

Preferowane będą kompleksowe projekty zakładające partnerstwo lub 
współpracę. Realizacja projektów w partnerstwie instytucji działających 
lokalnie na rzecz tej samej grupy odbiorców wsparcia ma na celu nie tylko 
wzrost skuteczności działań, ale także zapewnienie ich koordynacji. 
Współdziałanie publicznych i niepublicznych podmiotów pomocy i 
integracji społecznej stanowi jeden z najistotniejszych elementów aktywnej 
polityki społecznej, umożliwiający angażowanie jak największej liczby 
podmiotów działających na rzecz osób wykluczonych - na zasadach pełnego 
partnerstwa w zakresie zarówno programowania jak i realizacji projektów. 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

5. Innowacyjność projektu Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada wykorzystanie co najmniej 
jednego z pozytywnie zwalidowanych produktów finalnych (w całości) 
wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w 
obszarze integracji społecznej w ramach POKL w perspektywie finansowej 
2007-2013, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL lub Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

 tak – 5 pkt., 

 nie – 0 pkt. 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 5.  
W ramach oceny kryterium nie jest wymagane 
uzyskanie minimum punktowego. 
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mu odpowiednich wartości punktowych. 

6. Efektywność docierania do 
grup defaworyzowanych 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie zdolność projektu do wsparcia osób zagrożonych 
wykluczeniem spośród całej, zidentyfikowanej na obszarze oddziaływania 
projektu grupy docelowej osób zagrożonych wykluczeniem. Punkty 
przyznawane będą w zależności od wartości wskaźnika „Liczba osób objęta 
projektem”/liczebność grupy docelowej wg diagnozy przeprowadzonej 
przez Wnioskodawcę:  
− do 5% włącznie- 0 pkt.,  
− powyżej 5% do 10% włącznie - 5 pkt.,  
− powyżej 10% do 15% włącznie - 10 pkt.,  
− powyżej 15% - 15 pkt.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 15.  
W ramach oceny kryterium nie jest wymagane 
uzyskanie minimum punktowego. 

7. Projekt zapewnia zatrudnienie 
osób z niepełnosprawnościami 
w ramach personelu 
merytorycznego projektu 

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zapewnia zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnościami w ramach personelu merytorycznego projektu. 
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może prowadzić do wykluczenia 
społecznego, dlatego tak istotne znaczenie ma aktywne wspieranie osób  z 
niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium przyczyni się do realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.  
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zatrudnienia w 
ramach personelu merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa okresu realizacji 
projektu. 
 

 tak – 5 pkt.,  

 nie – 0 pkt.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu 
mu odpowiednich wartości punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 5.  
W ramach oceny kryterium nie jest wymagane 
uzyskanie minimum punktowego. 
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8. Publiczny koszt utworzenia 
nowego miejsca świadczenia 
usługi społecznej 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie koszt utworzenia miejsca świadczenia usługi 
społecznej w ramach objętej wsparciem infrastruktury obliczony jako iloraz 
łącznej wnioskowanej kwoty dofinansowania projektu zintegrowanego  i 
liczby utworzonych nowych miejsc świadczenia usługi społecznej. 
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana wg następujących 
zasad: nr rankingowy każdego projektu na liście ułożonej według wielkości 
efektywności kosztowej dzielony będzie przez liczbę projektów. W 
przypadku, gdy wynik zawiera się w przedziale: 
− 0 – 0,25 włącznie - projekt otrzymuje 10 pkt., 
− powyżej 0,25 – 0,5 włącznie - projekt otrzymuje 8 pkt., 
− powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt otrzymuje 6 punktów, 
− powyżej 0,75 – 1 - projekt otrzymuje 3 pkt. 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10. 
W ramach oceny kryterium wymagane jest 
uzyskanie minimum 3 punktów. 

9. Wpływ projektu na rozwój 
gospodarczo-społeczny (siła 
oddziaływania) 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie wpływ efektów realizacji projektu na rozwój 
gospodarczy i społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego 
rozwoju w wymiarze metropolitalnym. Punkty będą przyznawane w 
następujący sposób: 

 10 pkt. – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF, 

 5 pkt. – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF, 

 1 pkt  – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF. 

 
Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny będzie badany na 
podstawie relatywnego stopnia realizacji czynników wpływających na 
kształtowanie się wskaźników strategicznych na podstawie poniższego 
wzoru:  

Wk = 
  

    
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest stymulantą, 

Wk = 
    

  
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest destymulantą, 

gdzie:  
Wk – wskaźnik k-tego projektu ocenianego w konkursie,  
k – numer projektu ocenianego w konkursie,  
Sk – wskaźnik oceniający wpływ projektu na rozwój społeczno-gospodarczy,  

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  
W ramach oceny kryterium nie jest wymagane 
uzyskanie minimum punktowego. 
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Smax – najwyższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na 
rozwój społeczno-gospodarczy, spośród wszystkich projektów złożonych w 
danym konkursie (Smax = max{Si}, i = 1, 2, …, k),  
Smin – najniższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na rozwój 
społeczno-gospodarczy, badana na podstawie wszystkich projektów 
złożonych w danym konkursie (Smin = min{Si}, i = 1, 2, …, k).  
Punktacja będzie przyznawana na podstawie wskaźnika Wk w następujący 
sposób:  

 40% i mniej – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF,  

 powyżej 40% do 80% włącznie – stwierdzenie umiarkowanego 
wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny BOF,  

 powyżej 80% – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF.  

 
Wskaźnikiem wykorzystywanym w celu ustalenia liczby punktów w ramach 
kryterium będzie wskaźnik produktu EFS (stymulanta): „Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie”.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.  
W przypadku, kiedy w ramach naboru wpłynie tylko jeden wniosek, 
projekty nie podlegają rankingowi, powyższy wzór nie ma zastosowania i 
projekt automatycznie otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach 
niniejszego kryterium. 

  Razem: 100 
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KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY ZINTEGROWANE (EFS) 
tryb konkursowy 

II etap oceny projektów - ocena pełnego wniosku o dofinansowanie 
  

PODDZIAŁANIE 7.2.2 - Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv) 

Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFS  

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  
(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy d typu projektu). 

Nazwa kryteriów: 1. KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu. Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”  lub „nie” 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Projekty niespełniające kryterium formalnego nie 
podlegają dalszej ocenie, tj. weryfikacji spełnienia 
kryteriów dopuszczających ogólnych oraz 
merytorycznych i jednocześnie są odrzucane na 
etapie oceny formalno-merytorycznej. 

2. Projekt jest rozliczany zgodnie ze sposobem rozliczania 
określonym w regulaminie konkursu. 
  

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”  lub „nie” 
IOK każdorazowo w regulaminie 
konkursu określa dopuszczalną 
metodę rozliczania wydatków w 
projekcie.   
W sytuacji, gdy IOK ustali, że w 
ramach danego konkursu mogą być 
składane wyłącznie projekty o 
wartości dofinansowania 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości 100 tys. EUR

54
, ich 

rozliczenie w ramach kosztów 
bezpośrednich będzie musiało w 
całości nastąpić z zastosowaniem 
kwot ryczałtowych określonych 
przez beneficjenta w oparciu o 
szczegółowy budżet projektu.  

 

                                                           
54Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. 
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W przypadku decyzji IOK o 
ogłoszeniu konkursu,  w ramach 
którego mogą być składane projekty 
o wartości dofinansowania powyżej 
wyrażonej w PLN równowartości               
100 tys. EUR

55
, ich rozliczenie w 

ramach kosztów bezpośrednich 
będzie musiało odbywać się  na 
podstawie rzeczywiście 
ponoszonych wydatków i/lub 
stawek jednostkowych. 

3. Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym 
wykluczeniu, o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych  

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary 

 

 4. Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP (wersje 
obowiązujące na dzień przyjęcia kryterium przez KM z dnia 29 
października 2019 r.)  jest podmiotem uprawnionym do ubiegania 
się o dofinansowanie w ramach właściwego 
Działania/Poddziałania RPOWP.  

5. W przypadku projektu partnerskiego: 

 wybór partnerów dokonany został przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie, 

 w projekcie, w którym podmiotem inicjującym partnerstwo 
jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, spełnione 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium nie 
dotyczy danego projektu 

                                                           
55 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. 
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zostały wymogi dotyczące wyboru partnerów spośród 
podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej 
ustawy, o których mowa w art. 33 ust. 2, 3, 4 ustawy o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych  w perspektywie 2014-2020. 

Nazwa kryteriów: 2. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami 
unijnymi, w tym: 

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard 
minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020 

 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami  

 zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie”. 
 
 

 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 
ogólnego nie podlegają dalszej ocenie, tj. weryfikacji 
spełnienia kryteriów merytorycznych i jednocześnie są 
odrzucane na etapie oceny formalno-merytorycznej. 

2 Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się 
do sposobu realizacji i zakresu projektu. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie”. 
 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Projekty niespełniające kryterium dopuszczającego 
ogólnego nie podlegają dalszej ocenie, tj. weryfikacji 
spełnienia kryteriów merytorycznych i jednocześnie są 
odrzucane na etapie oceny formalno-merytorycznej. 

3 Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wersje obowiązujące na 
dzień przyjęcia kryterium przez KM z dnia 29 października 2019 r.) , 
w tym w zakresie: 

 zgodności typu projekty z wykazem zawartym w „Typach 
projektów” w SzOOP , 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w 
„Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w SZOOP, 

 zgodności z limitami określonymi w SzOOP (z wyłączeniem 
limitów określonych dla cross-finansingu i środków trwałych). 

Nazwa kryteriów:  3. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

13.  Zgodność wniosku o dofinansowanie z wnioskiem uproszczonym 
z I etapu oceny: 

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest w 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
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13) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne 
z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie pozytywnie 
ocenionym podczas pierwszego etapu oceny projektu 
zintegrowanego. 

14) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie 
uszczegóławiają dane z wniosku uproszczonego i nie powodują 
znaczącej modyfikacji projektu, w szczególności jego założeń, 
celu i właściwych wskaźników jego realizacji, zakresu, budżetu, 
terminu realizacji. 

15) zmniejszenie lub zwiększenie wartości budżetu projektu 
zawartego we wniosku o dofinansowanie nie przekracza 25 % 
wartości budżetu zawartego we wniosku uproszczonym.  

przypadku projektów pozytywnie 
ocenionych pod względem spełniania 
kryteriów formalnych i 
dopuszczających ogólnych.  
Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie”. 
Istnieje możliwość skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym 
w karcie oceny zakresie dotyczącym 
dokonanej oceny.  
 

któregokolwiek z warunków są odrzucane. 

14.  Dodatkowe informacje podane we wniosku o dofinansowanie nie 
powodują zmiany oceny kluczowych parametrów podlegających 
ocenie w ramach I etapu we wskazanych poniżej obszarach i wniosek 
zawiera zapisy odnoszące się do: 

21) Analizy problemowej i zgodności projektu z: 

 właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym wskazanie 
problemów, na które odpowiedź stanowi cel główny projektu 
oraz analiza (uzasadnienie) zidentyfikowanych problemów, 
trafność doboru celu głównego projektu w odniesieniu do 
wskazanych problemów oraz sposobu w jaki projekt przyczyni 
się do osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP; 

 zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z wytycznych 
horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze 
tematycznym. 

22) Adekwatności doboru grupy docelowej w kontekście 
wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu 
szczegółowego RPOWP, w tym: 

 opisu istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), 
którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście 
zdiagnozowanej sytuacji problemowej, potrzeb i oczekiwań 
uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być 
udzielane w ramach projektu, a także barier, na które 
napotykają uczestnicy projektu; 

 opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu 
do wskazanych cech grupy docelowej, w tym kryteriów 
rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z 

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest w 
przypadku projektów pozytywnie 
ocenionych pod względem spełniania 
kryteriów formalnych i 
dopuszczających ogólnych. 
Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium nie dotyczy danego 
projektu.  
 
Istnieje możliwość skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym 
w karcie oceny zakresie dotyczącym 
dokonanej oceny.  
 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z kryteriów są odrzucane. 
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niepełnosprawnościami. 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym; 

23) Trafności doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach projektu, w tym: 

 opisu i adekwatności zaplanowanych zadań w kontekście 
opisanych problemów i celu projektu; 

 racjonalności harmonogramu realizacji projektu; 

 trafności i adekwatności doboru wskaźników (w tym wartości 
docelowej), które zostaną osiągnięte w ramach zadań w 
kontekście realizacji celu głównego projektu oraz właściwego 
celu szczegółowego RPOWP, z uwzględnieniem sposobu 
pomiaru, monitorowania oraz źródeł ich weryfikacji (w tym 
dokumentów potwierdzających rozliczenie kwot 
ryczałtowych/ stawek jednostkowych); 

 opisu sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu 
(o ile dotyczy); 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym; 

24) Potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) w tym w 
szczególności: 

 potencjału techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego 
wykorzystania w ramach projektu,  

 potencjału kadrowy wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach projektu 
(kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji 
projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie), 

 uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych 
zadań (o ile dotyczy). 

25) Adekwatności opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i 
partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym 
uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i 
partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji 
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projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:  

 w obszarze tematycznym wsparcia projektu,  

 na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie 
projekt oraz  

 na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja 
projektu. 

15.  Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w 
projekcie oraz kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji 
projektu. 

16.  Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w 
tym opis: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a 
także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji 
(zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu 
ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby 
zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

17.  Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność 
wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, w tym:  

 kwalifikowalność wydatków, w tym: niezbędność wydatków do 
realizacji projektu i osiągania jego celów, racjonalność i 
efektywność wydatków projektu (relacja nakład-rezultat), w 
tym zgodność ze standardami i cenami rynkowymi, w 
szczególności określonymi w regulaminie konkursu,  

 poprawność wniesienia wkładu własnego, w tym zgodność 
udziału z Regulaminem danego konkursu, 

 poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu 
projektu oraz zgodność poziomu kosztów pośrednich z 
Wytycznymi, 

 zgodność z limitami określonymi w SzOOP (wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez KM) w 
zakresie limitów określonych dla cross-financingu i środków 
trwałych, 
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 zgodność z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze 
tematycznym. 

18.  Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, co oznacza:  

 do wniosku zostały wprowadzone korekty wskazane przez 
oceniających w kartach oceny projektu lub przez 
Przewodniczącego Podzespołu EFS w ramach KOP lub inne 
zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji 
(jeśli dotyczy),  

 KOP uzyskał od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia 
dotyczące określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez 
oceniających w kartach oceny projektu lub Przewodniczącego 
Podzespołu EFS w ramach KOP (jeśli dotyczy) i wyjaśnienia te 
zostały zaakceptowane przez KOP, 

 do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające 
z kart oceny projektu lub uwag Przewodniczącego Podzespołu 
EFS w ramach KOP oraz ustaleń wynikających z procesu 
negocjacji. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium nie dotyczy danego 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wniosku 
o dofinansowanie i stanowisk negocjacyjnych. 
Kryterium będzie weryfikowane na etapie negocjacji. 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY ZINTEGROWANE (EFRR) 

tryb konkursowy  
II etap oceny projektów - ocena pełnego wniosku o dofinansowanie  

 
PODDZIAŁANIE 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF 

 
Priorytet inwestycyjny 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w 
zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na 
usługi na poziomie społeczności lokalnych 

Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFRR  

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  

(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena  Możliwość dokonania korekty
56

 

1. 

Zgodność wniosku 
o dofinansowanie 

z wnioskiem 
uproszczonym z I 

etapu oceny 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

 informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne 
z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie pozytywnie 
ocenionym podczas pierwszego etapu oceny projektu 
zintegrowanego? 

 informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie uszczegóławiają 
dane z wniosku uproszczonego i nie powodują znaczącej modyfikacji 
projektu, w szczególności jego założeń, celu i właściwych 
wskaźników jego realizacji, zakresu, budżetu, terminu realizacji? 

W ramach tego kryterium dopuszcza się negocjacje mające na celu uzyskanie 
pełnej zgodności złożonej dokumentacji z koncepcją ocenianą pozytywnie w I 
etapie. 

TAK/NIE 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia 
brakujących informacji lub wyjaśnienia 
występujących rozbieżności w stosunku do 
wniosku uproszczonego. Dopuszcza się zmiany, 
które są uzasadnione i nie powodują znaczącej 
modyfikacji projektu. 

2. 
Kwalifikowalność 

Wnioskodawcy 
i projektu 

WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w 
ramach konkursu. Do aplikowania uprawnione są wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora 
publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii 
społecznej oraz organizacje pozarządowe.  

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, 
poz. 2009 z późn. zm.).  

Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane:  

 czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy 
wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 
realizacji projektu i okresu trwałości projektu 
może wynikać ze: 

 zmiany struktury organizacyjno-prawnej, 

 zmiany statusu Beneficjenta, 

 innych zmian organizacyjnych 
wynikających z naturalnego rozwoju 
Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być 

                                                           
56

 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020. 
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niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną)? 

 czy nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i 
wobec niego nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy 
europejskich na podstawie:  
 art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 
 art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary?  

 przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020? 

uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU 

W ramach warunku ocenie podlega, czy typ projektu wpisuje się w założenia 
programowe, tj. czy przedmiot projektu dotyczy inwestycji w: 

 infrastrukturę związaną z opieką nad osobami potrzebującymi 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 

 infrastrukturę związaną z usługami wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej, 

 infrastrukturę w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i 
socjalnych. 

Nie dopuszcza się budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub 
remont budynków w celu ich adaptacji. 

Do obowiązków Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie 
przedmiotu projektu, tak by na podstawie przedstawionych informacji 
ocenić, czy zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia, 
które mogą być objęte dofinansowaniem. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń 
w trakcie realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości może wynikać ze: 

 zmiany technicznej i/lub technologicznej 
w stosunku do założeń przyjętych we 
wniosku o dofinansowanie, 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co 
najmniej nie gorszych parametrów od 
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założonych pierwotnie, 
przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie 
dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, 
o których mowa w: 

 art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 
26.06.2014 r., nr L 187/1), 

 art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006)? 

Ocena warunku nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy 
działalność, której dotyczy projekt, może być wspierana  w ramach konkursu. 
Należy dodać, że oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia we 
wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca powinien także scharakteryzować 
(opisać) projekt w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz 
samodzielną weryfikację przez IZ RPOWP. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 

WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie 
realizowany w granicach administracyjnych województwa podlaskiego na 
terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). 

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku 
o dofinansowanie, które powinno znajdować potwierdzenie w dokumentach 
rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub 
oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie 
województwa podlaskiego znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku w trakcie 
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realizacji projektu oraz w okresie trwałości może 
wynikać ze: 

 zmiany lokalizacji miejsca realizacji 
projektu lub elementów infrastruktury 
powstałej/zakupionej w wyniku 
realizacji projektu bez zmiany granic 
administracyjnych województwa, 

 zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych w wyniku realizacji projektu 
bez zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. 

3. 
Wartość  
i poziom 

dofinansowania 

WARUNEK nr 1: KWOTA I POZIOM DOFINANSOWANIA 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

 kwota pomocy nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na 
konkurs? 

 kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami 
kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji w przypadku 
pomocy, o której mowa w art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1) oraz 85% 
kosztów kwalifikowalnych (dotyczy projektów objętych pomocą 
publiczną)? 

 poziom wnioskowanego dofinansowania przekracza 85% kosztów 
kwalifikowalnych? 

TAK/NIE 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 
zmniejszenia poziomu lub wartości pomocy w 
projekcie w celu zastosowania wymogów 
właściwego rozporządzenia pomocowego 
adekwatnego do rodzaju projektu, jednak nie 
więcej niż odpowiednio: 5 p. p. lub 5% w 
stosunku do pierwotnego poziomu lub wartości 
zadeklarowanych w dokumentacji aplikacyjnej. 

WARUNEK nr 2: LUKA FINANSOWA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wnioskowana wartość 
dofinansowania nie przekracza wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki 
finansowej (jeśli dotyczy). 

 

 

TAK/NIE/ 

NIE 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 
zmniejszenia wartości pomocy w projekcie, 
jednak nie więcej niż 5% wartości 
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DOTYCZY 

 

dofinansowania w stosunku do pierwotnej 
wartości zadeklarowanej w dokumentacji 
aplikacyjnej. 

4. 
Termin i okres 

realizacji projektu 

WARUNEK nr 1: TERMIN I OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

 czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia 
realizacji projektu jest zgodny z ramami czasowymi 
kwalifikowalności,  
o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020 obowiązujących na moment 
ogłoszenia konkursu, tj.: nie wykracza poza daty graniczne - 
początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 01 stycznia 
2014 r., a końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 
2023 r.? 

 czy w związku z koniecznością spełnienia efektu zachęty rozpoczęcie 
realizacji projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie 
(dotyczy projektów nie objętych pomocą publiczną)? 

 
Pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złoży wniosek o przyznane 
pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem 
działalności. Zgodnie z art. 2 pkt 23 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 
26.06.2014 r., nr L 187/1), „rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót 
budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące 
zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, 
że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego , co nastąpi najpierw. 
 
Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń 
i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac, 
przy czym zgodnie z interpretacją KE, przesłankę "inne zobowiązanie, które 
sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna" należy rozumieć podjęcie 
takiego zobowiązania, które powoduje, iż z ekonomicznego punktu widzenia 
wycofanie się z realizacji projektu w danym przypadku nie jest możliwe, 
w szczególności z uwagi na to, że znacząca kwota pieniędzy zostałaby 

 

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty na etapie 
złożenia wniosku o dofinansowanie w przypadku 
przekroczenia terminu o okres nie dłuższy niż 
3 miesiące w stosunku do terminu 
rozpoczęcia/zakończenia określonego 
w Regulaminie konkursu. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane  
od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu realizacji projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 
realizacji projektu może wynikać z: 

 braku wyłonienia 
wykonawców/dostawców z przyczyn 
niezależnych od Beneficjenta, 

 innych zdarzeń losowych nie leżących po 
stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. 
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wówczas utracona przez inwestora.   

WARUNEK nr 2: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM 
WNIOSKU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy projekt jest realizowany 
zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie został fizycznie 
zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie? 

Przez projekt zakończony lub zrealizowany należy rozumieć projekt, dla 
którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór 
ostatnich robót, dostaw lub usług, niezależnie od tego, czy wszystkie 
dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane. 

 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

5. 
Kwalifikowalność 

wydatków projektu* 

WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE 
ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu 
w ramach Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF? 

Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych pozycji zaplanowanych w 
budżecie będzie oparta o zapisy: 

 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, przy czym 
decydujące jest ujęcie wydatków kwalifikowalnych stricte 
związanych z realizacją przedmiotu projektu. 

Dodatkowo, za niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z: 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia 
wartości kosztów kwalifikowalnych na poziomie 
danego wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu 
pokrycia zwiększonych wydatków 
niekwalifikowalnych ze środków własnych. 
Decyzja o dopuszczeniu korekty podejmowana 
jest każdorazowo przez IOK po uwzględnieniu 
wpływu zmiany na spełnienie innych kryteriów 
wyboru projektów, lecz ostateczny jej poziom nie 
może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
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 kosztami pośrednimi, tj. kosztami, które nie są związane ściśle z 
przedmiotem projektu, np. kosztami promocji projektu w postaci 
tablic informacyjnych, kosztami zarządzania, czy usług doradczych,  

 Studium wykonalności, w sytuacji, gdy spełnia jedynie warunek 
formalny związany z aplikowaniem o środki unijne,  

 Studium wykonalności/Biznes planu (dotyczy projektów objętych 
pomocą publiczną).  

okresu trwałości projektu. 

WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są 
wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu projektu. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania 
wydatków zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego, co powinno 
znaleźć potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji technicznej oraz 
kosztorysach inwestorskich. 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie w zakresie 
doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu 
rzeczowego projektu w stosunku do informacji 
wykazanych w pierwotnej dokumentacji 
aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 

WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy wydatki kwalifikowalne 
projektu zostały prawidłowo oszacowane. 

Wartość zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać 
należycie udokumentowana i potwierdzona – poprzez dołączenie 
kosztorysów dla wszystkich pozycji. Dodatkowo, wymaga się  załączenia 
dokumentacji pozyskanej w trakcie przeprowadzenia analizy cen rynkowych 
lub dokumentacji z rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia 
– jeżeli przeprowadzono.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia 
brakującej dokumentacji potwierdzającej wartość 
wydatków kwalifikowalnych wskazanych w 
budżecie projektu, przy czym przedstawione 
dokumenty powinny być ważne na moment 
złożenia pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej 
i nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości. 

 

Możliwość odstępstwa od założonych wartości 
docelowych w trakcie realizacji projektu oraz 
w okresie trwałości może wynikać ze: 

 zmiany wartości wydatków 
kwalifikowalnych po przeprowadzeniu 
procedur wyboru 
wykonawców/dostawców 

przy czym każda zmiana powinna być 
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uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP.  

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
kwalifikowane projektu są niezbędne do realizacji celów projektu. 

Ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są 
niezbędne do celów realizacji projektu – zarówno co do ich zasadności, jak i 
racjonalności. Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy:  

 dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest 
racjonalna,  

 wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,  
 wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są 

efektem świadomego wyboru, analizy opcji. 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia 
wartości kosztów kwalifikowalnych na poziomie 
danego wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu 
pokrycia zwiększonych wydatków 
niekwalifikowalnych ze środków własnych. 
Decyzja o dopuszczeniu korekty podejmowana 
jest każdorazowo przez IOK po uwzględnieniu 
wpływu zmiany na spełnienie innych kryteriów 
wyboru projektów, lecz ostateczny jej poziom nie 
może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń 
w trakcie realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości może wynikać ze: 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co 
najmniej nie gorszych parametrów od 
założonych pierwotnie, 

 zmiany technicznej i/lub technologicznej 
w stosunku do założeń przyjętych we 
wniosku o dofinansowanie, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 
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przez IZ RPOWP.  

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 

6. 
Wykonalność 

techniczna projektu* 

WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada 
zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub 
czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów.  

Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne 
gwarantujące prawidłową realizację projektu pod względem 
administracyjnym stricte związanym z przedmiotem projektu. W przypadku, 
gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów w momencie składania 
wniosku o dofinansowanie, to istnieje możliwość ich pozyskania  w trakcie 
realizacji projektu, co należy opisać w dokumentacji aplikacyjnej.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie w zakresie 
doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu 
rzeczowego projektu w stosunku do informacji 
wykazanych w pierwotnej dokumentacji 
aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu realizacji projektu. 

WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada 
prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji projektu 
lub czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie 
uwzględnione i jest prawdopodobne. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych 
decyzji, pozwoleń i praw własności powinien w sposób wiarygodny opisać 
stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać termin uzyskania 
przedmiotowych dokumentów. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 

 

Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji 
projektu oraz w okresie trwałości może wynikać 
z: 

 wprowadzenia zmian w zakresie 
rzeczowym projektu skutkujących 
koniecznością uzyskania praw, 
pozwoleń, licencji itp., 

 wprowadzenia zmian w zakresie 
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rozwiązań budowlanych zastosowanych 
w infrastrukturze, jednakże nie 
powodujących zmian funkcjonalno-
użytkowych obiektu budowlanego, 
wymagających uzyskania nowej decyzji 
lub oświadczenia Projektanta 
dotyczącego zgody na wprowadzenie 
proponowanych zmian przez 
Beneficjenta, 

 zmiany lokalizacji miejsca realizacji 
projektu lub elementów infrastruktury 
powstałej/zakupionej w wyniku 
realizacji projektu bez zmiany granic 
administracyjnych województwa, 

 zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych w wyniku realizacji projektu 
bez zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy harmonogram realizacji 
projektu jest racjonalny i wykonalny. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy 
wykonalność projektu według planowanego harmonogramu, zakresu 
rzeczowego, złożoności procedur przetargowych.  

Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność 
uwzględnienia zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych (jeżeli nie dokonano wyboru 
na moment aplikowania), maksymalnego okresu realizacji projektu oraz 
innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu realizacji projektu. 

 

Możliwość odstępstwa na etapie realizacji 
projektu może wynikać z: 

 braku wyłonienia 
wykonawców/dostawców z przyczyn 
niezależnych od Beneficjenta, 
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 innych zdarzeń losowych nie leżących po 
stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do wniosku 
dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym 
uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. 

 

Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz w 
zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia). 

W przypadku posiadania pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega 
zgodność decyzji z dokumentacją środowiskową.  

TAK/NIE 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu realizacji projektu. 

 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  
o dofinansowanie w zakresie przedłożenia 
prawidłowej dokumentacji adekwatnej do 
zakresu rzeczowego projektu, przy czym 
dokumenty te muszą być ważne na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 
realizacji projektu może wynikać z: 

 wprowadzenia zmian w zakresie 
rzeczowym projektu skutkujących 
koniecznością przeprowadzenia 
ponownej procedury OOŚ, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. 

7. 
Wykonalność 

finansowa 
i ekonomiczna* 

WARUNEK nr 1: POPRAWNOŚĆ ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy prognozy nie zawierają 
istotnych błędów rachunkowych. 

TAK/NIE 

Możliwość korekty w zakresie poprawy błędów 
rachunkowych/arytmetycznych. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

WARUNEK nr 2: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ 
FINANSOWO-EKONOMICZNYCH 

TAK/NIE Możliwość korekty na etapie złożenia wniosku  
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W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

 Czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi 
we właściwych przepisach? 

Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy: 

 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020 obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, 

 Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów 
inwestycyjnych,  

 Obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości, 
 Ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych. 

 

 Czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe 
elementy projektu? 

 Czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość 
przychodów, kosztów, składników majątku i pasywów) są 
uzasadnione? 

Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne 
założenia uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak 
powyższych informacji może skutkować tym, iż nie będzie możliwa ocena 
wiarygodności założeń, a tym samym nie będzie można potwierdzić 
wykonalności finansowej. Szczególną uwagę przy uzasadnieniu przyjętych 
wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają istotnym zmianom w 
stosunku do danych historycznych. Dokonanie rzetelnej analizy opartej 
o wiarygodne założenia ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu 
intensywności, a tym samym kwoty dofinansowania. 

Weryfikacji dokonuje się na podstawie informacji podanych w tabelach 
finansowych oraz w części opisowej do analizy finansowej. 

o dofinansowanie w zakresie:  

 skorygowania okresu odniesienia 
w ramach analizy finansowej, przy czym 
nie dotyczy to okresu trwałości projektu, 

 wielkości zastosowanej stopy 
dyskontowej, 

 wielkości przyjętych stawek 
amortyzacyjnych, 

 uzupełnienia brakujących tabel 
finansowych w układzie „Wnioskodawca 
z Projektem", 

 ujęcia rozliczenia dofinansowania  
w przedstawionych prognozach 
finansowych, 

 wyjaśnień w zakresie przyjętych 
wielkości oraz założeń. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

WARUNEK nr 3: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła finansowania 
projektu są jednoznaczne oraz wiarygodne. 

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła 
finansowania oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub 

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny  
w zakresie wskazania źródeł finansowania 
projektu. 
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wiarygodnie wykazać sposób ich pozyskania.  Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu realizacji projektu. 

 

Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na 
etapie realizacji projektu, przy czym każda 
zmiana powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 4: PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy zapewniona jest 
płynność finansowa realizacji projektu. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu realizacji projektu.  

8.  Trwałość projektu 

WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy z przedstawionych przez 
Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po 
zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że projekt nie będzie w 
tym czasie poddany znaczącym modyfikacjom? 

Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę trwałości 
operacji, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego,  Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006. 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania 
rezultatów projektu pod względem organizacyjnym, finansowym 
i technicznym przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MSP) od daty płatności 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 

 

Odstępstwa od warunku w okresie trwałości 
projektu muszą być zgodne z art. 71 
Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r., tzn. nie mogą prowadzić do powstania 
następujących okoliczności: 

 zaprzestania działalności produkcyjnej 
lub przeniesienie jej poza obszar objęty 
Programem; 

 zmiany własności elementu 
infrastruktury, która daje 
przedsiębiorstwu lub podmiotowi 
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końcowej na rzecz Beneficjenta. 

Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać 
produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a  projekt w pełni spełnia 
założone w nim cele.  

publicznemu nienależne korzyści; 

 istotnej zmiany wpływającej na 
charakter operacji, jej cele lub warunki 
wdrażania, która mogłaby doprowadzić 
do naruszenia jej pierwotnych celów, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: ANALIZA RYZYKA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca dokonał 
analizy ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy zaplanował 
odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia. 

Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem informacji, 
czy jest zdolny do odpowiedniego przeciwdziałania w przypadku wystąpienia 
zagrożeń. 

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 
uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej 
dokumentacji aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

9.  
Zgodność projektu 

z zasadami 
horyzontalnymi 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada, zgodnie 
z przepisami art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006: 

 pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju? 
 pozytywny wpływ w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? 
Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności 
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów 
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów 
dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, 
stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

TAK/NIE 

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia 
brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji 
aplikacyjnej. 

 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 
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ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 

 co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości płci? 
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie przeciwdziałania zmianom 

klimatu i ładu przestrzennego? 
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie współpracy? 

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych 
przez Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo 
stwierdzenie Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z daną zasadą 
horyzontalną jest niewystarczające. Należy pamiętać, że zaproponowanie 
działań wynikających jedynie z wymogów prawnych świadczy o neutralnym 
wpływie. 

10. 

Pomoc publiczna 
w projekcie 

(jeśli dotyczy) 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega: 

 czy projekt jest zgodny z programem pomocowym wydanym przez 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? 

 czy Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające 
z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych? 

TAK/NIE/ 

NIE 
DOTYCZY 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 

11. 

Informacje zawarte 
w różnych częściach 

wniosku oraz 
załączników są ze 

sobą spójne 
i jednoznaczne* 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy informacje niezbędne 
do dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte 
w dokumentach złożonych w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz 
czy możliwe jest dokonanie na ich podstawie oceny projektu w ramach 
wymaganych kryteriów merytorycznych. 

Kryterium spójności odnosi się do oceny, czy informacje w złożonym wniosku 
oraz załącznikach nie są ze sobą sprzeczne oraz czy nie występują 
sprzeczności wewnątrz poszczególnych dokumentów. Celem zastosowania 
tego kryterium jest zabezpieczenie jednoznaczności opisu projektu, jego 
założeń, działań i rezultatów.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt w zakresie 
wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności 
występującej w ramach złożonej dokumentacji 
aplikacyjnej w odpowiedzi na wezwanie/-a IZ 
RPOWP. 

kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

 7.2.2   

1.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoba 
111 

2.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

osoba 
podlega monitorowaniu 

3.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie  

osoba 
podlega monitorowaniu 

4.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

osoba 
podlega monitorowaniu 

 8.4.2   

1.  Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 4 

2.  
Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej  

szt. 4 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

 7.2.2   

1.  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu 

sztuka 28 



506 
 

2.  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu 
programu 

osoba 

podlega monitorowaniu 

3.  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły 
opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej w programie 

osoba 
podlega monitorowaniu 

4.  Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 
istniejących po zakończeniu projektu 

sztuka podlega monitorowaniu 

5.  Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu 

sztuka podlega monitorowaniu 

6.  Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 
sztuka podlega monitorowaniu 

 8.4.2   

1.  nie dotyczy - - 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 32/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  z dnia 26 września 2018 r. 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH W RAMACH RPOWP 2014-2020 NA ROK 2018 

KARTA KONKURSU NR RPPD.07.02.02_8.4.2-IZ.00-20-001/18 NA PROJEKTY ZINTEGROWANE 
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Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej 

Działanie  7.2 Rozwój usług społecznych 
8.4 Infrastruktura społeczna 

Poddziałanie 7.2.2  Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv) 
8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze 

BOF (PI 9a) 

Cel działania/poddziałania 

Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, 
w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz 
usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na 
obszarze BOF 

Poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług 
społecznych w obszarze usług socjalnych  

 

Poddziałanie dotyczy infrastruktury niezbędnej do 
świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w powiązaniu z procesem 
aktywizacji społeczno-zawodowej i 
deinstytucjonalizacji usług. Przyczyni się ono do 
walki z ubóstwem i wzmocnienia procesu włączenia 
społecznego. Wsparciu będzie podlegać 
infrastruktura umożliwiająca m.in. usamodzielnienie 
niepełnosprawnych intelektualnie poprzez 
rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 
Istotnym jest, aby infrastruktura dla ww. usług była 
możliwie blisko potrzebujących. 

Poddziałanie obejmuje rozwój infrastruktury usług 
społecznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego.  

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie: 

Typ projektu nr 1 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób 
niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z 
niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności 
lokalnej 

Typ projektu nr 2 - Działania skierowane do rodzin, w tym 
rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

Typ projektu nr 1 - Infrastruktura związana z opieką 
nad osobami zależnymi 

Typ projektu nr 2 - Infrastruktura związana z 
usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Typ projektu nr 3 - Infrastruktura w zakresie 
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wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą 
i dzieci w nich umieszczonych 

Typ projektu nr 3 - Wsparcie dla funkcjonowania 
mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego 
(treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc 
pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach 
chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej 

Typ projektu nr 4 - Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki 
nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w formie teleopieki, systemów przywoławczych 

mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych 

Alokacja na konkurs: 2 500 000,00 PLN 4 500 000,00 PLN 

Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Ogłoszenie konkursu: Nabór: 

IZ RPOWP/IP ZIT BOF październik  2018 listopad  2018 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 - 

PROJEKTY ZINTEGROWANE (EFS+EFRR) 

tryb konkursowy 

I etap oceny - ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego 

PODDZIAŁANIE 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF  
Priorytet inwestycyjny 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym 
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oraz 
 

PODDZIAŁANIE 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF 
Priorytet inwestycyjny 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, 
zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i 

rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych 

Kryteria formalne - poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi 

kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty 57 
Ocena 
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1.  Wstępna kwalifikacja 

Wnioskodawcy i projektu do 

wsparcia 

Wymogi kryterium: 

Projekt spełnia wymogi określone w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020 (wersja obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium 

przez Komitet Monitorujący RPOWP) w następującym 

zakresie: 

 typ Beneficjenta 

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w 
tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 
organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza 
sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji 
społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii 
społecznej oraz organizacje pozarządowe.  

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z 
klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki 
narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009 z 
późn. zm.).   

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia 

uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu.  

TAK/NIE 

   typ projektu: 

W ramach Poddziałania 7.2.2 (EFS):  

Typ projektu nr 1 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób 
niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z 
niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności 
lokalnej, w szczególności poprzez:  

1.1 Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych poprzez zwiększenie 

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu.   

TAK/NIE 
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liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu 
zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia 
usług opiekuńczych w formie stałych lub 
krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych 
lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile 
stanowią formę usług świadczonych w społeczności 
lokalnej);  

1.2 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych;  

1.3 Świadczenie usług asystenckich dla osób z 
niepełnosprawnościami;  

1.4 Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i 
bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób 
niesamodzielnych (np. likwidowanie barier 
architektonicznych w miejscu zamieszkania, 
sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu 
wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i 
sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad 
osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia 
lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, 
przewóz do miejsc pracy lub ośrodka wsparcia);  

1.5 Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i 
wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej 
(wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób 
niesamodzielnych);  

Typ projektu nr 2 - Działania skierowane do rodzin, w 
tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-
wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących 
pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych:  

2.1 Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania rodzinnych 
form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek 
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opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 
14 osób, w tym poprzez kształcenie kandydatów na 
rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy 
dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;  

2.2 Działania na rzecz usamodzielnienia osób 
opuszczających pieczę zastępczą w zakresie wskazanym w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej;  

2.3 Działania na rzecz usamodzielnienia i integracji ze 
środowiskiem lokalnym osób opuszczających ośrodki 
socjoterapii, ośrodki wychowawcze.  

2.4 Wsparcie w postaci rodzin wspierających oraz rozwój 
usług asystentury rodzinnej w zakresie wskazanym w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej;  

2.5 Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania 
środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży m.in. ogniska wychowawcze i koła 
zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice 
socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące 
zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami 
socjoterapeutycznymi;  

2.6 Wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym 
wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i 
funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych rodziny; 

2.7 Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i 
wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w zakresie udzielanego wsparcia.  
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Typ projektu nr 3 - Wsparcie dla funkcjonowania 
mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego 
(treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc 
pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach 
chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej;  

Typ projektu nr 4 - Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki 
nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie 
nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów 
przywoławczych.  

Działania typu 4 realizowane są wyłącznie jako element 
wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania 
kompleksowości usługi opiekuńczej. 

W ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR):  

Typ projektu nr 1 - Infrastruktura związana z opieką nad 
osobami zależnymi;  

Typ projektu nr 2 - Infrastruktura związana z usługami 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;  

Typ projektu nr 3 - Infrastruktura w zakresie mieszkań 
wspomaganych, chronionych i socjalnych.  

W przypadku wyżej wymienionych przedsięwzięć dotacja 
nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a 
jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich 
adaptacji.  

 działalność Wnioskodawcy/ów oraz Partnera/ów (o 
ile dotyczy) dotycząca projektu nie jest działalnością 
wykluczoną;  

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku 

o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

TAK/NIE 
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Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia 

uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu.  

 lokalizacja projektu. Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku 

o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia 

uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu.  

TAK/NIE 

2.  Projekt spełnia wymóg 

maksymalnego poziomu 

dofinansowania 

Wymogi kryterium: 

Czy poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny 

z Regulaminem konkursu lub SZOOP (wersja 

obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez KM)? 

Maksymalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego 

wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% 

kosztów kwalifikowalnych. 

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do 

Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów 

kwalifikowalnych, a w przypadku Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych. 

Istnieje możliwość poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne 
uzupełnienie uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia 

uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do zakończenia 

TAK/NIE 
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realizacji projektu. 

3.  Termin i okres realizacji 

projektu 

Wymogi kryterium: 

Czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji projektu jest zgodny z ramami 
czasowymi kwalifikowalności, o których mowa 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020 obowiązujących na 
moment ogłoszenia konkursu, czyli nie wykracza poza 
daty graniczne, gdzie: 

- początkiem okresu kwalifikowalności wydatków w 
przypadku EFRR jest 01 stycznia 2014 r., a końcową datą 
kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.,  

- początkiem okresu kwalifikowalności wydatków w 
przypadku EFS jest dzień ogłoszenia konkursu, a końcową 
datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.? 

Istnieje możliwość poprawy projektu 
w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne 
uzupełnienie uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego do zakończenia 
realizacji projektu.  

TAK/NIE 

Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. 

Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne - poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe 

pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium 

Opis kryterium  

Definicja kryterium/uzasadnienie  
Opis znaczenia kryterium/Możliwość 

dokonania korekty
1 Ocena

 

1.  Analiza problemowa i zgodność 

projektu z właściwymi celami 

szczegółowymi RPOWP 

Wymogi kryterium: 

Czy została przeprowadzona analiza problemowa (czy zostały 

zidentyfikowane problemy, na które odpowiada projekt)? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 

TAK/NIE 
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zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

Wymogi kryterium: 

Czy uzasadniono konieczność realizacji projektu oraz potrzebę 

jego finansowania środkami publicznymi? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy określone przez Wnioskodawcę cele realizacji projektu są 

zbieżne z celami szczegółowymi: 

- w ramach Poddziałania 7.2.2 (EFS):  

„Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, 
w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz 
usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze BOF” 

oraz  

- w ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR):  

„Poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług społecznych 
w obszarze usług socjalnych”? 

Poddziałanie dotyczy infrastruktury niezbędnej do świadczenia 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu. 

TAK/NIE 
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usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w powiązaniu z procesem aktywizacji społeczno-
zawodowej i deinstytucjonalizacji usług. Przyczyni się ono do 
walki z ubóstwem i wzmocnienia procesu włączenia 
społecznego. Wsparciu będzie podlegać infrastruktura 
umożliwiająca m.in. usamodzielnienie niepełnosprawnych 
intelektualnie poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Istotnym 
jest, aby infrastruktura dla ww. usług była możliwie blisko 
potrzebujących.  

Poddziałanie obejmuje rozwój infrastruktury usług społecznych 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Wymogi kryterium: 

Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w zakresie wartości 
wskaźników docelowych do poziomu 
uzasadnionego zapisami dokumentacji 
aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na 
etapie oceny projektu. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu. 

TAK/NIE 

2.  Adekwatność doboru grupy 

docelowej 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zawiera opis istotnych cech uczestników (osób lub 

podmiotów) i jest on zgodny z wykazem zawartym w „Grupa 

docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w SZOOP RPOWP 

(wersja obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez KM)? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  

Dopuszcza się dwukrotnie uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 

TAK/NIE 
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Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach 
Poddziałania 7.2.2 to:  

1. Osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym: osoby starsze, z niepełnosprawnością;  

2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 
skutecznego wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych 
wsparciem w ramach projektu);  

3. Rodziny, w tym rodziny z dziećmi oraz dzieci i młodzież 
zagrożone wykluczeniem społecznym (w zakresie typu projektu 
nr 2);  

4. Pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy społecznej i 
integracji społecznej (w zakresie typu projektu nr 1.5);  

5. Pracownicy i wolontariusze jednostek wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące pieczę 
zastępczą (w zakresie typu projektu nr 2.1, 2.7)

58
  

zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

Wymogi kryterium: 

Czy opis grupy docelowej jest spójny z analizą problemową?  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  

Dopuszcza się dwukrotnie uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

TAK/NIE 

3.  Projekt jest zgodny z zasadami 

horyzontalnymi  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zakłada, zgodnie z przepisami art. 7 i art. 8 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  

TAK/NIE 

                                                           
 



519 
 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006: 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady  zrównoważonego 
rozwoju, 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami? 

Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie 

dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, 

technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz 

wszelkich innych produktów projektów dla wszystkich ich 

użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, 

stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 

2020: 

- pozytywny wpływ w zakresie zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn? 

- co najmniej neutralny wpływ w zakresie zasady 
przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu przestrzennego? 

- co najmniej neutralny wpływ w zakresie zasady 
współpracy? 

Dopuszcza się dwukrotne  uzupełnienie 

uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

zintegrowanego w pełnym zakresie 

brzmienia kryterium. 

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

trwałości projektu. 
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Kryterium weryfikuje deklaratywny i faktyczny wpływ projektu 

na realizację zasad horyzontalnych. Uwzględniając 

obowiązujące regulacje prawne, w tym zapisy Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014 – 2020 obowiązujących na moment ogłoszenia 

konkursu oraz ideę interwencji w ramach Celu Tematycznego 9. 

Nie jest możliwe, aby zaplanowane działania wywierały 

negatywny wpływ na jakąkolwiek zasadę horyzontalne. 

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie 

informacji podanych przez Wnioskodawcę, które powinny być 

użyteczne i wiarygodne. Samo stwierdzenie Wnioskodawcy, że 

projekt jest zgodny z daną zasadą horyzontalną jest 

niewystarczające. Należy pamiętać, że zaproponowanie działań 

wynikających jedynie z wymogów prawnych świadczy o 

neutralnym wpływie. 

4.  Potencjał i doświadczenie 

wnioskodawcy niezbędne do 

realizacji projektu 

zintegrowanego 

Wymogi kryterium: 

Czy przedstawiony opis potencjału, w tym w szczególności 

potencjału finansowego, technicznego, kadrowego i 

społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) jest 

adekwatny do zakresu realizacji projektu zintegrowanego? 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  

Dopuszcza się dwukrotnie  uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na moment złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego. 

TAK/NIE 
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5.  Zintegrowany charakter 

przedsięwzięcia 

Wymogi kryterium: 

Czy inwestycja w infrastrukturę jest komplementarna i 

niezbędna do osiągnięcia celów właściwych dla części projektu 

właściwej dla EFS? 

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

realizacji projektu 

TAK/NIE  

Czy wykazano dodatkowy efekt wynikający z zaplanowania 

wspólnych działań w formie projektu zintegrowanego?  

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu.   

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

realizacji projektu 

TAK/NIE 

6.  Zgodność z celami rozwojowymi  

określonymi w Strategii ZIT BOF  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt realizuje cel Strategii ZIT BOF w ramach: 

- Działania 4.2 określony  jako „Poprawa dostępu do wysokiej 
jakości usług społecznych, w szczególności usług 
środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i 
pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym”  

oraz 

- Działania 4.3 określony jako „Poprawa dostępności i jakości 
usług społecznych”? 

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu.   

Spełnienie kryterium powinno być 

utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

realizacji projektu 

TAK/NIE 

Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest 

odpowiedzią na główne i istotne problemy określone w 

Strategii ZIT BOF? 

Brak możliwości korekty na etapie 

złożenia uproszczonego wniosku o 

dofinansowanie projektu.   

Spełnienie kryterium powinno być 

TAK/NIE 
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utrzymane od złożenia uproszczonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego do końca okresu 

realizacji projektu 

7.  Poprawność doboru wskaźników 

uwzględnionych w Strategii ZIT 

BOF  

Wymogi kryterium: 

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników 
monitoringu określonych w Strategii ZIT BOF, które 
Wnioskodawca ma obowiązek wybrania z listy wskaźników 
rezultatu bezpośredniego oraz wskaźników produktu 
wszystkich wskaźników adekwatnych do planowanych działań 
w projekcie oraz monitorowania ich w trakcie realizacji 
projektu, czyli: 

 w ramach Poddziałania 7.2.2  (Rozwój usług społecznych 
w ramach BOF) 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz wskaźniki produktu, 
określone w Strategii ZIT BOF, które obligatoryjnie powinny 
znaleźć się w projekcie, czyli: 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie, 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu. 

  w ramach Poddziałania 8.2.2 (Infrastruktura usług 
socjalnych w obszarze BOF): 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz wskaźniki produktu, 
określone w Strategii ZIT BOF, które obligatoryjnie powinny 
znaleźć się w projekcie, czyli: 

- Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-zawodowej, 

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru.  

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego w uzupełnienia 
wskaźników we wniosku/skorygowania 
ich wartości docelowych do poziomu 
uzasadnionego zapisami dokumentacji 
aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na 
etapie oceny projektu. 

TAK/NIE 

8.  Informacje zawarte w różnych Wymogi kryterium: Możliwość korekt w zakresie TAK/NIE 
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częściach wniosku oraz 

załączników są ze sobą spójne i 

jednoznaczne 

Czy informacje niezbędne do dokonania oceny projektu i 

sposobu jego realizacji zawarte w dokumentach złożonych w 

ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz czy możliwe 

jest dokonanie na ich podstawie oceny projektu w ramach 

wymaganych kryteriów merytorycznych? 

wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności 

występującej w ramach złożonej 

dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi 

na wezwanie IOK.  

Spełnienie kryterium weryfikowane jest 

do zakończenia oceny projektu. 

UWAGA: Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w 

sposób bezpośredni przełożyć się na informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca 

zobowiązany jest do rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IOK do 

poprawy przy jednoczesnym wskazaniu zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH (TRYB KONKURSOWY) 

Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv)  

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (PI 9a)  

I etap oceny – ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego  

Typy projektów:  
nr 1. Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w 

społeczności lokalnej  
nr 3. Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc 

pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

nr 4. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów przywoławczych. 

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie 

szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego 

typu projektu) 

Lp. Nazwa kryterium  Definicja kryterium 

 Opis znaczenia 

kryterium/Możliwość dokonania 

korekty 1 

Ocena 

1. Zapotrzebowanie na 

usługi społeczne 

Wymogi kryterium: 

Czy działania w projekcie obejmują swoim zasięgiem obszar, w 
ramach którego zostały zdefiniowane deficyty w zakresie 
dostępności do poszczególnych rodzajów usług z uwzględnieniem 
zidentyfikowanych problemów i potrzeb? 

Badane jest powiązanie analizy przeprowadzonej przez 
beneficjenta z dokumentami szczebla regionalnego określonymi w 
Regulaminie konkursu.  

Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie z Wytycznymi 
Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania.  

Istnieje możliwość poprawy 
projektu w zakresie niniejszego 
kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru.  

Dopuszcza się dwukrotne 
uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 

TAK/NIE 
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, które 
wskazują, że przedsięwzięcia dotyczące poprawy dostępu do usług 
społecznych mają być realizowane na obszarach, na których istnieją 
deficyty w zakresie dostępności do poszczególnych rodzajów usług. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych 

2. Zakres wsparcia Wymogi kryterium: 

Czy wsparcie osoby objętej działaniami projektowymi odbywa się 
na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, z 
uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub 
zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb? 

Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia 
zgodnie ze stworzoną indywidualną ścieżką wsparcia, z 
uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub 
zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Istnieje możliwość poprawy 
projektu w zakresie niniejszego 
kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się dwukrotne 
uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

3. Trwałość projektu Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości 
planowanych przedsięwzięć dotyczących zapewniania dostępu do 
usług zgodnie z zakresem trwałości wynikającym z Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 
na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Istnieje możliwość dwukrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 

TAK/NIE 
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ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020 (w przypadku projektów EFS zachowanie trwałości 
po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 
odpowiadający okresowi realizacji projektu, ale nie krótszy niż 2 
lata)? 

W ramach kryterium będzie również weryfikowane, czy w 
uproszczonym wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego 
dokonano analizy zagrożeń dotyczących utrzymania trwałości 
projektu oraz czy zaplanowano odpowiednie działania w przypadku 
ich wystąpienia. 

Z informacji z przedstawionych w uproszczonym wniosku o 
dofinansowanie projektu wynika, że cele projektu zostaną 
utrzymane po zakończeniu jego realizacji oraz że projekt nie będzie 
poddany znaczącym modyfikacjom. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

wyboru.  

Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

4. Grupa docelowa 

projektu 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt skierowany jest wyłącznie do grup docelowych z 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego ? 

W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać, czy projekt jest  
skierowany do grup docelowych z obszaru Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub 
zamieszkują one na obszarze BOF w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze BOF). 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Istnieje możliwość dwukrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów.  

Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 

TAK/NIE 
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będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium: 

Czy  projekt zakłada preferencje wyboru osób lub rodzin 
korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin 
stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina 
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących? 

Projekt zapewnienia komplementarność wsparcia z Programem 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w zakresie 
wyboru grupy docelowej i ustalenia zakresu działań. Kryterium 
zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o 
dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że w projekcie 
przewidziano preferencje dla osób korzystających z PO PŻ wraz z 
opisem zasad preferencji.  

Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie wskazany w 
Regulaminie konkursu. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Istnieje możliwość dwukrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
wyboru.  

Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zakłada preferencje dla osób z niepełnosprawnościami 
lub osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% 
właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej?  

Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Istnieje możliwość dwukrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
wyboru.  

Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 

TAK/NIE 
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Regionalnego na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku 
o dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że  w 
projekcie przewidziano preferencje dla osób z niepełnosprawnością 
i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% 
właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z opisem zasad 
preferencji. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium:  

Czy projekt zakłada preferencje uczestnictwa dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek, o których 
mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020? 

Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku 
o dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że  w 
projekcie przewidziano preferencje dla osób  lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego wraz z opisem zasad 
preferencji. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Istnieje możliwość dwukrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
wyboru.  

Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

TAK/NIE 
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treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5. Lokalizacja tworzonego 

mieszkania chronionego 

lub wspomaganego (jeśli 

dotyczy) 

Wymogi kryterium:  

Czy lokalizacja tworzonego mieszkania chronionego lub 
wspomaganego, w tym treningowego i wspieranego umożliwi 
mieszkańcom włączenie do życia społecznego? 

Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniej lokalizacji 
mieszkań chronionych oraz mieszkań wspomaganych, w tym 
mieszkań treningowych i wspieranych. Nie mogą one zostać 
zlokalizowane na terenach utrudniających integrację ze 
społecznością lokalną, tzn. w miejscach zdegradowanych, 
odludnych, nie zapewniających warunków do skutecznego 
przygotowania do prowadzenia samodzielnego życia.  

Kryterium dotyczy typu projektu nr 3: „Wsparcie dla 
funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego 
(treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w 
nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub 
wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej”. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Istnieje możliwość dwukrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
wyboru.  

Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

 
Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich 

kryteriów merytorycznych dopuszczających. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% 

maksymalnej liczby punktów w ramach ogólnej oceny kryteriów różnicujących. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. Rewitalizacyjny charakter 
projektu  

Ocena kryterium:  

Ocenie podlegać będzie, czy projekt wynika z programu rewitalizacji:  

 10 pkt. – jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
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zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,  

 5 pkt. – ma charakter rewitalizacyjny, jednak dla obszaru nie 
opracowano programu rewitalizacji,  

 0 pkt. – nie ma charakteru rewitalizacyjnego i nie wynika z programu 
rewitalizacji.  

Pojęcie programu rewitalizacji definiowane jest zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego. 
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.  

spełnienie kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego.  

2. Zasięg oddziaływania 

projektu 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu. Preferowane są 

projekty o zasięgu oddziaływania w większej liczbie gmin na terenie BOF. 

Pod pojęciem zasiągu oddziaływania należy rozumieć wpływ operacji na 

dany obszar: 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje tylko jedną gminę BOF – 3 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje co najmniej 5 gmin BOF – 6 

pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje cały teren BOF – 10 pkt. 

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium nie jest 

wymagane uzyskanie minimum 

punktowego. 

3. Objęcie wsparciem osób  

z niepełnosprawnościami 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, w jakim stopniu wsparciem w ramach projektu 

obejmowane będą: osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami rozwojowymi:  

 projekt nie przewiduje wsparcia ww. osób lub osoby te stanowią 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
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do 20% - 0 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 20% do 30% uczestników projektu - 3 

pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 30% do 40% uczestników projektu - 4 

pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 40% do 50% uczestników projektu - 5 

pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 50% do 60% uczestników projektu - 6 

pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 60% do 70% uczestników projektu - 7 

pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 70% do 80% uczestników projektu - 8 

pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 80% do 90% uczestników projektu - 9 

pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 90% uczestników projektu - 10 pkt. 

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

punktowego. 

4. Partnerski charakter projektu Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany będzie przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne w partnerstwie 
z jednostkami spoza sektora publicznego. 
 

 tak – 5 pkt., 

 nie – 0 pkt. 
 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest  
w partnerstwie większej liczb podmiotów niż dwóch.  
 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest  

Punkty w ramach kryterium 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 15.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 
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w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z PES. 
 
Realizacja projektów w partnerstwie instytucji działających lokalnie na 
rzecz tej samej grupy odbiorców wsparcia ma na celu nie tylko wzrost 
skuteczności działań, ale także zapewnienie ich koordynacji. Współdziałanie 
publicznych i niepublicznych podmiotów pomocy i integracji społecznej 
stanowi jeden z najistotniejszych elementów aktywnej polityki społecznej, 
umożliwiający angażowanie jak największej liczby podmiotów działających 
na rzecz osób wykluczonych - na zasadach pełnego partnerstwa w zakresie 
zarówno programowania jak i realizacji projektów.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

5. Innowacyjność projektu Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada wykorzystanie co najmniej 

jednego z pozytywnie zwalidowanych produktów finalnych (w całości) 

wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w 

obszarze integracji społecznej w ramach POKL w perspektywie finansowej 

2007-2013, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL lub Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

 tak – 5 pkt., 

 nie – 0 pkt. 
 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu 

mu odpowiednich wartości punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 5.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 

6. Efektywność docierania do 

grup defaworyzowanych  

Ocena kryterium:  

Ocenie podlegać będzie zdolność projektu do wsparcia osób zagrożonych 

wykluczeniem spośród całej, zidentyfikowanej na obszarze oddziaływania 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu. Maksymalna 
liczba punktów za spełnienie 
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projektu grupy docelowej osób zagrożonych wykluczeniem. Punkty 

przyznawane będą w zależności od wartości wskaźnika „Liczba osób objęta 

projektem”/liczebność grupy docelowej wg diagnozy przeprowadzonej 

przez Wnioskodawcę:  

− do 5% włącznie- 0 pkt.,  

− powyżej 5% do 10% włącznie - 2 pkt.,  

− powyżej 10% do 15% włącznie - 5 pkt.,  

− powyżej 15% - 10 pkt.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 

uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 

punktowych. 

kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 

7. Projekt zapewnia 

zatrudnienie osób z 

niepełnosprawnościami w 

ramach personelu 

merytorycznego projektu. 

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zapewnia zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami w ramach personelu merytorycznego projektu. 
 
Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może prowadzić do wykluczenia 
społecznego, dlatego tak istotne znaczenie ma aktywne wspieranie osób z 
niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium przyczyni się do realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zatrudnienia w 
ramach personelu merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa okresu realizacji 
projektu. 
 

 tak – 10 pkt.,  

 nie – 0 pkt.  

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 
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wniosku o dofinansowanie projektu. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

8. Efektywność kosztowa 
utrzymania 1 potencjalnego 
użytkownika miejsca 
świadczenia usług 
społecznych  

Ocena kryterium:  

Ocenie podlegać będzie koszt utrzymania 1 potencjalnego użytkownika 
miejsca świadczenia usługi społecznej w ramach objętej wsparciem 
infrastruktury obliczony jako iloraz wnioskowanej łącznej kwoty 
dofinansowania projektu zintegrowanego i szacowanej liczby osób 
objętych ulepszonymi usługami społecznymi.  

Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana wg następujących 
zasad: nr rankingowy każdego projektu na liście ułożonej według wielkości 
efektywności kosztowej dzielony będzie przez liczbę projektów. W 
przypadku, gdy wynik zawiera się w przedziale:  

 0 – 0,25 włącznie - projekt otrzymuje 10 pkt.,  

 powyżej 0,25 – 0,5 włącznie - projekt otrzymuje 8 pkt.,  

 powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt otrzymuje 6 pkt.,  

 powyżej 0,75 – 1 - projekt otrzymuje 3 pkt.  
 
Rezultatem w tym działaniu będzie liczba osób objęta ulepszonymi 
usługami społecznymi.  
Wskazana liczba punktów ulega podwojeniu, w przypadku projektów 
skierowanych wyłącznie lub głównie do osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, przy czym maksymalna możliwa liczba punktów wynosi 10.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego. 
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.  

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  
W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego.  

9. Publiczny koszt utworzenia 
nowego miejsca świadczenia 
usługi społecznej  

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie koszt utworzenia miejsca świadczenia usługi 
społecznej w ramach objętej wsparciem infrastruktury obliczony jako iloraz 
łącznej wnioskowanej kwoty dofinansowania projektu zintegrowanego i 
deklarowanej liczby utworzonych nowych miejsc świadczenia usługi 
społecznej.  
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana wg następujących 
zasad: nr rankingowy każdego projektu na liście ułożonej według wielkości 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  
Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  
W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego.  
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efektywności kosztowej dzielony będzie przez liczbę projektów. W 
przypadku, gdy wynik zawiera się w przedziale:  

 0 – 0,25 włącznie - projekt otrzymuje 10 pkt.,  

 powyżej 0,25 – 0,5 włącznie - projekt otrzymuje 8 pkt., 

 powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt otrzymuje 6 pkt.,  

 powyżej 0,75 – 1 - projekt otrzymuje 3 pkt.  
 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.  

10. Wpływ projektu na rozwój 

gospodarczo-społeczny (siła 

oddziaływania) 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie wpływ efektów realizacji projektu na rozwój 
gospodarczy i społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego 
rozwoju w wymiarze metropolitalnym. Punkty będą przyznawane w 
następujący sposób: 

 10 pkt. – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF, 

 5 pkt. – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF, 

 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF. 

Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny będzie badany na 
podstawie relatywnego stopnia realizacji czynników wpływających na 
kształtowanie się wskaźników strategicznych na podstawie poniższego 
wzoru:  

Wk = 
  

    
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest stymulantą, 

Wk = 
    

  
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest destymulantą, 

gdzie:  
Wk – wskaźnik k-tego projektu ocenianego w konkursie,  
k – numer projektu ocenianego w konkursie,  
Sk – wskaźnik oceniający wpływ projektu na rozwój społeczno-gospodarczy,  
Smax – najwyższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum 
punktowego. 
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rozwój społeczno-gospodarczy, spośród wszystkich projektów złożonych w 
danym konkursie (Smax = max{Si}, i = 1, 2, …, k),  
Smin – najniższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na rozwój 
społeczno-gospodarczy, badana na podstawie wszystkich projektów 
złożonych w danym konkursie (Smin = min{Si}, i = 1, 2, …, k).  
Punktacja będzie przyznawana na podstawie wskaźnika Wk w następujący 
sposób:  

 40% i mniej – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF,  

 powyżej 40% do 80% włącznie – stwierdzenie umiarkowanego 
wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny BOF,  

 powyżej 80% – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF.  

 

Wskaźnikiem wykorzystywanym w celu ustalenia liczby punktów w ramach 
kryterium będzie wskaźnik produktu EFS (stymulanta): „Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie”.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.  
 

W przypadku, kiedy w ramach naboru wpłynie tylko jeden wniosek, 
projekty nie podlegają rankingowi, powyższy wzór nie ma zastosowania i 
projekt automatycznie otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach 
niniejszego kryterium 

  Razem: 100 

 

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH (TRYB KONKURSOWY) 

Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv)  
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Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (PI 9a)  

I etap oceny – ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego  

Typy projektów:  
Typ projektu nr 2 -  Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych 

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie 

szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu 

projektu) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 1 Ocena 

1. Zapotrzebowanie na 
usługi społeczne 

Wymogi kryterium: 

Czy działania w projekcie obejmują swoim zasięgiem obszar, 
w ramach którego zostały zdefiniowane deficyty w zakresie 
dostępności do poszczególnych rodzajów usług z 
uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów i potrzeb? 

Badane jest powiązanie analizy przeprowadzonej przez 
beneficjenta z dokumentami szczebla regionalnego 
określonymi w Regulaminie konkursu. 

Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020, które wskazują, że przedsięwzięcia 
dotyczące poprawy dostępu do usług społecznych mają być 
realizowane na obszarach, na których istnieją deficyty w 
zakresie dostępności do poszczególnych rodzajów usług. 

Obszary kwalifikujące się do otrzymania wsparcia 
zdefiniowane zostaną w Regulaminie konkursu w oparciu o 
analizę uwarunkowań wewnątrzregionalnych. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  

Istnieje poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów.  

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych 

TAK/NIE 
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Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

2. Kompleksowy 
charakter projektu 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt obejmuje poszerzenie dotychczasowego zakresu 

działań profilaktycznych wspierających rodzinę w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub 

specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, zapewniając co najmniej dwie z poniższych 

form wsparcia, stosowane w zależności od indywidualnie 

ustalonych potrzeb uczestników projektu: 

q) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i 
mediacja;  

r) pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa 
rodzinnego;  

s) objęcie opieką i wychowaniem dzieci w placówce 
wsparcia dziennego; 

t) organizowanie dla rodzin grup samopomocowych, 
mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 
zapobieganie izolacji? 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru .  

Dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

TAK/NIE 

3. Trwałość projektu Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości 
planowanych przedsięwzięć dotyczących zapewniania 
dostępu do usług zgodnie z zakresem trwałości wynikającym 
z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru. 

Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 

TAK/NIE 
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włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020 (w przypadku projektów EFS zachowanie 
trwałości po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, ale nie 
krótszy niż 2 lata)? 

W ramach kryterium będzie również weryfikowane, czy w 
uproszczonym wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego dokonano analizy zagrożeń dotyczących 
utrzymania trwałości projektu oraz czy zaplanowano 
odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia. 

Z informacji z przedstawionych w uproszczonym wniosku o 
dofinansowanie projektu wynika, że cele projektu zostaną 
utrzymane po zakończeniu jego realizacji oraz że projekt nie 
będzie poddany znaczącym modyfikacjom. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

zakresie brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

4. Grupa docelowa 
projektu 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt skierowany jest wyłącznie do grup docelowych z 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego? 

W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać, czy projekt 
jest  skierowany do grup docelowych z obszaru 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (w przypadku osób 
fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze 
BOF w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w 
przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze BOF). 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru).  

Dopuszcza się dwukrotnej uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 

TAK/NIE 
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podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt zapewnia preferencje wyboru osób lub rodzin 
korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych 
osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana 
osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 
działań towarzyszących? 

Projekt zapewnienia komplementarność wsparcia z 
Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
(PO PŻ) w zakresie wyboru grupy docelowej i ustalenia 
zakresu działań. Kryterium zostanie uznane za spełnione w 
sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie znajdzie się 
informacja/deklaracja, że  w projekcie przewidziano 
preferencja dla osób korzystających z PO PŻ wraz z opisem 
zasad preferencji.  

Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie 
wskazany w Regulaminie konkursu. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru .  

Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

TAK/NIE 

Wymogi kryterium:  
Czy projekt zapewnia preferencje uczestnictwa dla osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego 
rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 
przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020? 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 

Istnieje możliwość dwukrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru.  

Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-

TAK/NIE 
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Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we 
wniosku o dofinansowanie znajdzie się 
informacja/deklaracja, że  w projekcie przewidziano 
preferencja dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem doświadczających wielokrotnego wykluczenia 
społecznego wraz z opisem zasad preferencji. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 
Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich 
kryteriów merytorycznych dopuszczających. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% 
maksymalnej liczby punktów w ramach ogólnej oceny kryteriów różnicujących. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis kryterium 

1. Rewitalizacyjny charakter 
projektu 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt wynika z programu 
rewitalizacji: 

− 10 pkt. - jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 
− 5 pkt. - ma charakter rewitalizacyjny jednak dla obszaru nie 
opracowano programu rewitalizacji, 
− 0 pkt. - nie ma charakteru rewitalizacyjnego i nie wynika z 
programu rewitalizacji. 

Pojęcie „programu rewitalizacji” definiowane jest zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10. 

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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lata 2014-2020. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich 
wartości punktowych. 

2. Zasięg oddziaływania 
projektu 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu. Preferowane 
są projekty o zasięgu oddziaływania w większej liczbie gmin na 
terenie BOF. Pod pojęciem zasiągu oddziaływania należy rozumieć 
wpływ operacji na dany obszar: 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje tylko jedną gminę BOF – 
3 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje co najmniej 5 gmin BOF 
– 6 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje cały teren BOF – 10 pkt. 
 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich 
wartości punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

3. Szczególny charakter 
wsparcia 

Ocena kryterium: 

Preferowane będą projekty, które w największym stopniu będą 
odpowiadały na zdiagnozowane najpilniejsze potrzeby BOF w sferze 
usług społecznych. Ocenie podlegać będzie, czy w ramach projektu 
planuje się: 

 w ramach usług pieczy zastępczej rozwój rodzinnych form 
pieczy zastępczej – 5 pkt., 

 działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie oraz wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie – 5 pkt.  

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 

Punkty w ramach kryterium podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10. 

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich 
wartości punktowych.   

4. Partnerski charakter 
projektu 

Ocena kryterium:  

Ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany będzie przez 
jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne 
w partnerstwie z jednostkami spoza sektora publicznego. 
 

 tak – 5 pkt., 

 nie – 0 pkt. 
 

Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest 
w partnerstwie większej liczb podmiotów niż dwóch.  

Dodatkowo można uzyskać 5 punktów projekt realizowany jest w 
partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z PES. 

Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli przewiduje się do 
realizacji kompleksowe projekty łączące wsparcie rodziny i wsparcie 
pieczy zastępczej obejmujące działania na rzecz biologicznej rodziny 
dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz intensyfikowanie 
współpracy ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia powrotu 
dziecka do rodziny biologicznej i zakładające partnerstwo lub 
współpracę OPS i PCPR lub innych jednostek organizacyjnych 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub innych służb 
działających na rzecz dziecka i rodziny.  

 0 pkt. - projekt nie jest realizowany w partnerstwie bądź 
partnerstwo ma innego rodzaju charakter niż wskazane 
powyżej.  

Preferowane będą kompleksowe projekty zakładające partnerstwo 
lub współpracę. Realizacja projektów w partnerstwie instytucji 
działających lokalnie na rzecz tej samej grupy odbiorców wsparcia 
ma na celu nie tylko wzrost skuteczności działań, ale także 
zapewnienie ich koordynacji. Współdziałanie publicznych i 

Punkty w ramach kryterium podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 20.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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niepublicznych podmiotów pomocy i integracji społecznej stanowi 
jeden z najistotniejszych elementów aktywnej polityki społecznej, 
umożliwiający angażowanie jak największej liczby podmiotów 
działających na rzecz osób wykluczonych - na zasadach pełnego 
partnerstwa w zakresie zarówno programowania jak i realizacji 
projektów. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich 
wartości punktowych. 

5. Innowacyjność projektu Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada wykorzystanie co 
najmniej jednego z pozytywnie zwalidowanych produktów finalnych 
(w całości) wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych 
realizowanych w obszarze integracji społecznej w ramach POKL w 
perspektywie finansowej 2007-2013, Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój: 

 tak – 5 pkt., 

 nie – 0 pkt. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 5.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 

6. Efektywność docierania do 
grup defaworyzowanych 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie zdolność projektu do wsparcia osób 

zagrożonych wykluczeniem spośród całej, zidentyfikowanej na 

obszarze oddziaływania projektu grupy docelowej osób zagrożonych 

wykluczeniem. Punkty przyznawane będą w zależności od wartości 

wskaźnika „Liczba osób objęta projektem”/liczebność grupy 

docelowej wg diagnozy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę:  

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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− do 5% włącznie- 0 pkt.,  

− powyżej 5% do 10% włącznie - 2 pkt.,  

− powyżej 10% do 15% włącznie - 5 pkt.,  

− powyżej 15% - 10 pkt.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich 
wartości punktowych. 

7. Projekt zapewnia 
zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami w 
ramach personelu 
merytorycznego projektu. 

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zapewnia zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnościami w ramach personelu merytorycznego 
projektu. 

Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może prowadzić do 
wykluczenia społecznego, dlatego tak istotne znaczenie ma aktywne 
wspieranie osób  z niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium 
przyczyni się do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zatrudnienia w 
ramach personelu merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa okresu 
realizacji projektu. 

 

 tak – 5 pkt.,  

 nie – 0 pkt.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 5.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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8. Efektywność kosztowa 
utrzymania 1 potencjalnego 
użytkownika miejsca 
świadczenia usług 
społecznych 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie koszt utrzymania 1 potencjalnego 
użytkownika miejsca świadczenia usługi społecznej w ramach 
objętej wsparciem infrastruktury obliczony jako iloraz wnioskowanej 
łącznej kwoty dofinansowania projektu zintegrowanego i 
szacowanej liczby osób objętych ulepszonymi usługami społecznymi. 
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana wg 
następujących zasad: nr rankingowy każdego projektu na liście 
ułożonej według wielkości efektywności kosztowej dzielony będzie 
przez liczbę projektów. W przypadku, gdy wynik zawiera się w 
przedziale: 
− 0 – 0,25 włącznie - projekt otrzymuje 10 pkt., 
− powyżej 0,25 – 0,5 włącznie - projekt otrzymuje 8 pkt., 
− powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt otrzymuje 6 pkt., 
− powyżej 0,75 – 1 - projekt otrzymuje 3 pkt. 

Rezultatem w tym działaniu będzie liczba osób objęta ulepszonymi 
usługami społecznymi. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich 
wartości punktowych. 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10. 
W ramach oceny kryterium wymagane jest 
uzyskanie minimum 3 punktów. 

9. Publiczny koszt utworzenia 
nowego miejsca świadczenia 
usługi społecznej 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie koszt utworzenia miejsca świadczenia usługi 
społecznej w ramach objętej wsparciem infrastruktury obliczony 
jako iloraz łącznej wnioskowanej kwoty dofinansowania projektu 
zintegrowanego  i liczby utworzonych nowych miejsc świadczenia 
usługi społecznej. 
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana wg 
następujących zasad: nr rankingowy każdego projektu na liście 
ułożonej według wielkości efektywności kosztowej dzielony będzie 
przez liczbę projektów. W przypadku, gdy wynik zawiera się w 
przedziale: 
− 0 – 0,25 włącznie - projekt otrzymuje 10 pkt., 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu. 
Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10. 
W ramach oceny kryterium wymagane jest 
uzyskanie minimum 3 punktów. 
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− powyżej 0,25 – 0,5 włącznie - projekt otrzymuje 8 pkt., 
− powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt otrzymuje 6 punktów, 
− powyżej 0,75 – 1 - projekt otrzymuje 3 pkt. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

10. Wpływ projektu na rozwój 
gospodarczo-społeczny (siła 
oddziaływania) 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie wpływ efektów realizacji projektu na rozwój 
gospodarczy i społeczny regionu, przy uwzględnieniu 
zrównoważonego rozwoju w wymiarze metropolitalnym. Punkty 
będą przyznawane w następujący sposób: 

 10 pkt. – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF, 

 5 pkt. – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF, 

 1 pkt  – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF. 

 
Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny będzie badany na 
podstawie relatywnego stopnia realizacji czynników wpływających 
na kształtowanie się wskaźników strategicznych na podstawie 
poniższego wzoru:  

Wk = 
  

    
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest stymulantą, 

Wk = 
    

  
      , jeżeli wskaźnik strategiczny jest destymulantą, 

gdzie:  
Wk – wskaźnik k-tego projektu ocenianego w konkursie,  
k – numer projektu ocenianego w konkursie,  
Sk – wskaźnik oceniający wpływ projektu na rozwój społeczno-
gospodarczy,  
Smax – najwyższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na 
rozwój społeczno-gospodarczy, spośród wszystkich projektów 
złożonych w danym konkursie (Smax = max{Si}, i = 1, 2, …, k),  
Smin – najniższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na 

Punkty w ramach kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium nie jest 
wymagane uzyskanie minimum punktowego. 
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rozwój społeczno-gospodarczy, badana na podstawie wszystkich 
projektów złożonych w danym konkursie (Smin = min{Si}, i = 1, 2, …, 
k).  
Punktacja będzie przyznawana na podstawie wskaźnika Wk w 
następujący sposób:  

 40% i mniej – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF,  

 powyżej 40% do 80% włącznie – stwierdzenie 
umiarkowanego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny 
BOF,  

 powyżej 80% – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój 
gospodarczo-społeczny BOF.  

 

Wskaźnikiem wykorzystywanym w celu ustalenia liczby punktów w 
ramach kryterium będzie wskaźnik produktu EFS (stymulanta): 
„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 
w programie”.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich 
wartości punktowych.  

W przypadku, kiedy w ramach naboru wpłynie tylko jeden wniosek, 
projekty nie podlegają rankingowi, powyższy wzór nie ma 
zastosowania i projekt automatycznie otrzymuje maksymalną liczbę 
punktów w ramach niniejszego kryterium. 

  Razem: 100 
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KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY 

ZINTEGROWANE (EFS) 

tryb konkursowy 
II etap oceny projektów - ocena pełnego wniosku o dofinansowanie 

  
PODDZIAŁANIE 7.2.2 - Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv) 

Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFS –  

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  

(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy d typu projektu). 

Nazwa kryteriów: 1. KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu. Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”  lub „nie” 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium formalnego nie 
podlegają dalszej ocenie, tj. weryfikacji spełnienia 
kryteriów dopuszczających ogólnych oraz 
merytorycznych i jednocześnie są odrzucane na 
etapie oceny formalno-merytorycznej. 

2. Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego

59
 są 

rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
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Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020, a projekty o wartości przekraczającej 100 000 EUR wkładu 
publicznego

60
 - na podstawie rzeczywiście poniesionych 

wydatków. 

3. Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym 
wykluczeniu, o którym mowa w: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych  

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary 

4. Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP (wersje 
obowiązujące na dzień przyjęcia kryterium przez KM)  jest 
podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach właściwego Działania/Poddziałania RPOWP.  

 

5. W przypadku projektu partnerskiego: 

 wybór partnerów dokonany został przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie, 

 w projekcie, w którym podmiotem inicjującym partnerstwo 
jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, spełnione 
zostały wymogi dotyczące wyboru partnerów spośród 
podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej 
ustawy, o których mowa w art. 33 ust. 2, 3, 4 ustawy o 

Ocena spełniania kryterium polega 
na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium nie 
dotyczy danego projektu 
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zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych  w perspektywie 2014-2020. 

 

Nazwa kryteriów: 2. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami 
unijnymi, w tym: 

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard 
minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020 

 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami  

 zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie”. 

 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie wniosku 
w pełnym zakresie brzmienia kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego ogólnego nie podlegają dalszej 
ocenie, tj. weryfikacji spełnienia kryteriów 
merytorycznych i jednocześnie są odrzucane na 
etapie oceny formalno-merytorycznej. 

2 Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się 
do sposobu realizacji i zakresu projektu. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie”. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

dopuszczającego ogólnego nie podlegają dalszej 

ocenie, tj. weryfikacji spełnienia kryteriów 

merytorycznych i jednocześnie są odrzucane na 

etapie oceny formalno-merytorycznej. 

3 Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wersje obowiązujące na 
dzień przyjęcia kryterium przez KM) , w tym w zakresie: 

 zgodności typu projekty z wykazem zawartym w „Typach 
projektów” w SzOOP , 

 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w 
„Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w SZOOP, 

 zgodności z limitami określonymi w SzOOP (z wyłączeniem 
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limitów określonych dla cross-finansingu i środków trwałych). 

Nazwa kryteriów:  3. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność wniosku o dofinansowanie z wnioskiem uproszczonym 
z I etapu oceny: 

1) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne 
z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie pozytywnie 
ocenionym podczas pierwszego etapu oceny projektu 
zintegrowanego. 

2) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie 
uszczegóławiają dane z wniosku uproszczonego i nie powodują 
znaczącej modyfikacji projektu, w szczególności jego założeń, 
celu i właściwych wskaźników jego realizacji,  zakresu, budżetu, 
terminu realizacji. 

3) zmniejszenie lub zwiększenie wartości budżetu projektu 
zawartego we wniosku o dofinansowanie nie przekracza 25 % 
wartości budżetu   zawartego we wniosku uproszczonym.  

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest w 
przypadku projektów pozytywnie 
ocenionych pod względem spełniania 
kryteriów formalnych i 
dopuszczających ogólnych.  

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie”. 

Istnieje możliwość skierowania 
projektu do negocjacji we wskazanym 
w karcie oceny zakresie dotyczącym 
dokonanej oceny.  

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z warunków są odrzucane. 

22. Dodatkowe informacje podane we wniosku o dofinansowanie nie 
powodują zmiany oceny kluczowych parametrów podlegających 
ocenie w ramach I etapu we wskazanych poniżej obszarach i wniosek 
zawiera zapisy odnoszące się do:  

1) Analizy problemowej i zgodności projektu z: 

 właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym wskazanie 
problemów, na które odpowiedź stanowi cel główny projektu 
oraz analiza (uzasadnienie) zidentyfikowanych problemów, 
trafność doboru celu głównego projektu w odniesieniu do 
wskazanych problemów oraz sposobu w jaki projekt przyczyni 
się do osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP; 

 zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z wytycznych 
horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze 
tematycznym. 

2) Adekwatności doboru grupy docelowej w kontekście 

Ocena spełniania kryterium 
merytorycznego dokonywana jest w 
przypadku projektów pozytywnie 
ocenionych pod względem spełniania 
kryteriów formalnych i 
dopuszczających ogólnych. 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu im wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium nie dotyczy danego 
projektu.  

 

Istnieje możliwość skierowania 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające 
któregokolwiek z kryteriów są odrzucane. 



553 
 

wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu 
szczegółowego RPOWP, w tym: 

 opisu istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), 
którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście 
zdiagnozowanej sytuacji problemowej, potrzeb i oczekiwań 
uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być 
udzielane w ramach projektu, a także barier, na które 
napotykają uczestnicy projektu; 

 opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu 
do wskazanych cech grupy docelowej, w tym kryteriów 
rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym; 

3) Trafności doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach projektu, w tym: 

 opisu i adekwatności zaplanowanych zadań w kontekście 
opisanych problemów i celu projektu; 

 racjonalności harmonogramu realizacji projektu; 

 trafności i adekwatności doboru wskaźników (w tym wartości 
docelowej), które zostaną osiągnięte w ramach zadań w 
kontekście realizacji celu głównego projektu oraz właściwego 
celu szczegółowego RPOWP, z uwzględnieniem sposobu 
pomiaru, monitorowania oraz źródeł ich weryfikacji (w tym 
dokumentów potwierdzających rozliczenie kwot 
ryczałtowych/ stawek jednostkowych); 

 opisu sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu 
(o ile dotyczy); 

 zgodności z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym 
obszarze tematycznym; 

4) Potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) w tym w 
szczególności: 

 potencjału techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe 

projektu do negocjacji we wskazanym 
w karcie oceny zakresie dotyczącym 
dokonanej oceny.  
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wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego 
wykorzystania w ramach projektu,  

 potencjału kadrowy wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach projektu 
(kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji 
projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie), 

 uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych 
zadań (o ile dotyczy). 

5) Adekwatności opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i 
partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym 
uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i 
partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji 
projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:  

 w obszarze tematycznym wsparcia projektu,  

 na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie 
projekt oraz  

 na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja 
projektu. 

3
3. 

Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w 
projekcie oraz kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji 
projektu. 

4
4. 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w 
tym opis: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a 
także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji 
(zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu 
ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby 
zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

5
5. 

Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność 
wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
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lata 2014-2020, w tym:  

 kwalifikowalność wydatków, w tym: niezbędność wydatków do 
realizacji projektu i osiągania jego celów, racjonalność i 
efektywność wydatków projektu (relacja nakład-rezultat), w 
tym zgodność ze standardami i cenami rynkowymi, w 
szczególności określonymi w regulaminie konkursu,  

 poprawność wniesienia wkładu własnego, w tym  zgodność 
udziału z Regulaminem danego konkursu, 

 poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu 
projektu oraz zgodność poziomu kosztów pośrednich z 
Wytycznymi, 

 zgodność z limitami określonymi w SzOOP (wersja 
obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez KM)  w 
zakresie limitów określonych dla cross-financingu i środków 
trwałych, 

 zgodność z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 
wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze 
tematycznym. 

66. Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, co oznacza:  

 do wniosku zostały wprowadzone korekty wskazane przez 
oceniających w kartach oceny projektu lub przez 
Przewodniczącego Podzespołu EFS w ramach KOP lub inne 
zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji 
(jeśli dotyczy),  

 KOP uzyskał od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia 
dotyczące określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez 
oceniających w kartach oceny projektu lub Przewodniczącego 
Podzespołu EFS w ramach KOP (jeśli dotyczy) i wyjaśnienia te 
zostały zaakceptowane przez KOP, 

 do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające 
z kart oceny projektu lub uwag Przewodniczącego Podzespołu 
EFS w ramach KOP oraz ustaleń wynikających z procesu 
negocjacji. 

 

Ocena spełniania kryterium polega na 
przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 
kryterium nie dotyczy danego 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
wniosku o dofinansowanie i stanowisk 
negocjacyjnych. 

Kryterium będzie weryfikowane na etapie 
negocjacji. 
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KRYTERIA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWP 2014-2020 - PROJEKTY 

ZINTEGROWANE (EFRR) 

tryb konkursowy  
II etap oceny projektów - ocena pełnego wniosku o dofinansowanie  

 
PODDZIAŁANIE 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF 

 
Priorytet inwestycyjny 9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania 
nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia 
z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych 
Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFRR  

Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  

(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena  Możliwość dokonania korekty
61

 

1. 

Zgodność wniosku 
o dofinansowanie 

z wnioskiem 
uproszczonym z I 

etapu oceny 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

 informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne 
z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie pozytywnie 
ocenionym podczas pierwszego etapu oceny projektu 
zintegrowanego? 

 informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie uszczegóławiają 
dane z wniosku uproszczonego i nie powodują znaczącej modyfikacji 
projektu, w szczególności jego założeń, celu i właściwych 
wskaźników jego realizacji, zakresu, budżetu, terminu realizacji? 

W ramach tego kryterium dopuszcza się negocjacje mające na celu uzyskanie 
pełnej zgodności złożonej dokumentacji z koncepcją ocenianą pozytywnie w I 
etapie. 

TAK/NIE 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia 
brakujących informacji lub wyjaśnienia 
występujących rozbieżności w stosunku do wniosku 
uproszczonego. Dopuszcza się zmiany, które są 
uzasadnione i nie powodują znaczącej modyfikacji 
projektu. 

2. Kwalifikowalność 
Wnioskodawcy 

WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY TAK/NIE Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 
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i projektu W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w 
ramach konkursu. Do aplikowania uprawnione są wszystkie podmioty z 
wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora 
publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii 
społecznej oraz organizacje pozarządowe.  

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, 
poz. 2009 z późn. zm.).  

Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane:  

 czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy 
wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za 
niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów 
objętych pomocą publiczną)? 

 czy nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i 
wobec niego nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy 
europejskich na podstawie:  
 art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 
 art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary?  

 przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020? 

o dofinansowanie. 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 
realizacji projektu i okresu trwałości projektu może 
wynikać ze: 

 zmiany struktury organizacyjno-prawnej, 

 zmiany statusu Beneficjenta, 

 innych zmian organizacyjnych wynikających 
z naturalnego rozwoju Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 

WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU 

W ramach warunku ocenie podlega, czy typ projektu wpisuje się w założenia 
programowe, tj. czy przedmiot projektu dotyczy inwestycji w: 

TAK/NIE 
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 



558 
 

 infrastrukturę związaną z opieką nad osobami zależnymi, 

 infrastrukturę związaną z usługami wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej, 

 infrastrukturę w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i 
socjalnych. 

Nie dopuszcza się budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub 
remont budynków w celu ich adaptacji. 

Do obowiązków Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie 
przedmiotu projektu, tak by na podstawie przedstawionych informacji 
ocenić, czy zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia, 
które mogą być objęte dofinansowaniem. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń 
w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości 
może wynikać ze: 

 zmiany technicznej i/lub technologicznej w 
stosunku do założeń przyjętych we wniosku 
o dofinansowanie, 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co najmniej 
nie gorszych parametrów od założonych 
pierwotnie, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 

WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie 
dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, 
o których mowa w: 

 art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 
26.06.2014 r., nr L 187/1), 

 art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006)? 

Ocena warunku nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy 
działalność, której dotyczy projekt, może być wspierana  w ramach konkursu. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
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Należy dodać, że oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia we 
wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca powinien także scharakteryzować 
(opisać) projekt w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. 

Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz 
samodzielną weryfikację przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie 
realizowany w granicach administracyjnych województwa podlaskiego na 
terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). 

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku 
o dofinansowanie, które powinno znajdować potwierdzenie w dokumentach 
rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub 
oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie 
województwa podlaskiego znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku w trakcie 
realizacji projektu oraz w okresie trwałości może 
wynikać ze: 

 zmiany lokalizacji miejsca realizacji 
projektu lub elementów infrastruktury 
powstałej/zakupionej w wyniku realizacji 
projektu bez zmiany granic 
administracyjnych województwa, 

 zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych w wyniku realizacji projektu bez 
zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 
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3. 
Wartość  
i poziom 

dofinansowania 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 

 kwota pomocy nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na 
konkurs, tj. 4 500 000,00 PLN? 

 kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami 
kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji w przypadku 
pomocy, o której mowa w art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1) oraz 85% 
kosztów kwalifikowalnych (dotyczy projektów objętych pomocą 
publiczną)? 

 poziom wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 85% 
kosztów kwalifikowalnych? 

TAK/NIE 

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 
zmniejszenia poziomu lub wartości pomocy w 
projekcie w celu zastosowania wymogów 
właściwego rozporządzenia pomocowego 
adekwatnego do rodzaju projektu, jednak nie więcej 
niż odpowiednio: 5 p. p. lub 5% w stosunku do 
pierwotnego poziomu lub wartości 
zadeklarowanych w dokumentacji aplikacyjnej. 

WARUNEK nr 3: LUKA FINANSOWA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wnioskowana wartość 
dofinansowania nie przekracza wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki 
finansowej (jeśli dotyczy). 

 

 

TAK/NIE/ 

NIE 
DOTYCZY 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 
zmniejszenia wartości pomocy w projekcie, jednak 
nie więcej niż 5% wartości dofinansowania 
w stosunku do pierwotnej wartości zadeklarowanej 
w dokumentacji aplikacyjnej. 

4. 
Termin i okres 

realizacji projektu 

WARUNEK nr 1: TERMIN I OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

 czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia 
realizacji projektu jest zgodny z ramami czasowymi 
kwalifikowalności,  
o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020 obowiązujących na moment 
ogłoszenia konkursu, tj.: nie wykracza poza daty graniczne - 
początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 01 stycznia 
2014 r., a końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 
2023 r.? 

 czy w związku z koniecznością spełnienia efektu zachęty rozpoczęcie 

 

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie w przypadku 
przekroczenia terminu o okres nie dłuższy niż 
3 miesiące w stosunku do terminu 
rozpoczęcia/zakończenia określonego 
w Regulaminie konkursu. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane  
od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca 
okresu realizacji projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 
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realizacji projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie 
(dotyczy projektów nie objętych pomocą publiczną)? 

 
Pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złoży wniosek o przyznane 
pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem 
działalności. Zgodnie z art. 2 pkt 23 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 
26.06.2014 r., nr L 187/1), „rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót 
budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące 
zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, 
że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego , co nastąpi najpierw. 
 
Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń 
i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac, 
przy czym zgodnie z interpretacją KE, przesłankę "inne zobowiązanie, które 
sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna" należy rozumieć podjęcie 
takiego zobowiązania, które powoduje, iż z ekonomicznego punktu widzenia 
wycofanie się z realizacji projektu w danym przypadku nie jest możliwe, 
w szczególności z uwagi na to, że znacząca kwota pieniędzy zostałaby 
wówczas utracona przez inwestora.   

realizacji projektu może wynikać z: 

 braku wyłonienia 
wykonawców/dostawców z przyczyn 
niezależnych od Beneficjenta, 

 innych zdarzeń losowych nie leżących po 
stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 

WARUNEK nr 2: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM 
WNIOSKU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy projekt jest realizowany 
zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie został fizycznie 
zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie? 

Przez projekt zakończony lub zrealizowany należy rozumieć projekt, dla 

 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór 
ostatnich robót, dostaw lub usług, niezależnie od tego, czy wszystkie 
dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane. 

5. 
Kwalifikowalność 

wydatków projektu* 

WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE 
ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu 
w ramach Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF? 

Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych pozycji zaplanowanych w 
budżecie będzie oparta o zapisy: 

 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, przy czym 
decydujące jest ujęcie wydatków kwalifikowalnych stricte 
związanych z realizacją przedmiotu projektu. 

Dodatkowo, za niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z: 
 kosztami pośrednimi, tj. kosztami, które nie są związane ściśle z 

przedmiotem projektu, np. kosztami promocji projektu w postaci 
tablic informacyjnych, kosztami zarządzania, czy usług doradczych,  

 Studium wykonalności, w sytuacji, gdy spełnia jedynie warunek 
formalny związany z aplikowaniem o środki unijne,  

 Studium wykonalności/Biznes planu (dotyczy projektów objętych 
pomocą publiczną).  

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości 
kosztów kwalifikowalnych na poziomie danego 
wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia 
zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze 
środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty 
podejmowana jest każdorazowo przez IOK po 
uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych 
kryteriów wyboru projektów, lecz ostateczny jej 
poziom nie może przekroczyć 25% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są 
wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu projektu. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania 
wydatków zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego, co powinno 
znaleźć potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji technicznej oraz 
kosztorysach inwestorskich. 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie w zakresie 
doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu 
rzeczowego projektu w stosunku do informacji 
wykazanych w pierwotnej dokumentacji 
aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
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WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy wydatki kwalifikowalne 
projektu zostały prawidłowo oszacowane. 

Wartość zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać 
należycie udokumentowana i potwierdzona – poprzez dołączenie 
kosztorysów dla wszystkich pozycji. Dodatkowo, wymaga się  załączenia 
dokumentacji pozyskanej w trakcie przeprowadzenia analizy cen rynkowych 
lub dokumentacji z rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia 
– jeżeli przeprowadzono.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia 
brakującej dokumentacji potwierdzającej wartość 
wydatków kwalifikowalnych wskazanych w budżecie 
projektu, przy czym przedstawione dokumenty 
powinny być ważne na moment złożenia pierwotnej 
dokumentacji aplikacyjnej i nie mogą prowadzić do 
zwiększenia wartości. 

 

Możliwość odstępstwa od założonych wartości 
docelowych w trakcie realizacji projektu oraz 
w okresie trwałości może wynikać ze: 

 zmiany wartości wydatków 
kwalifikowalnych po przeprowadzeniu 
procedur wyboru 
wykonawców/dostawców 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP.  

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
kwalifikowane projektu są niezbędne do realizacji celów projektu. 

Ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są 
niezbędne do celów realizacji projektu – zarówno co do ich zasadności, jak i 
racjonalności. Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy:  

 dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest 
racjonalna,  

 wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,  
 wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są 

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości 
kosztów kwalifikowalnych na poziomie danego 
wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia 
zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze 
środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty 
podejmowana jest każdorazowo przez IOK po 
uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych 
kryteriów wyboru projektów, lecz ostateczny jej 
poziom nie może przekroczyć 25% kosztów 



564 
 

efektem świadomego wyboru, analizy opcji. kwalifikowalnych projektu. 

 

Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń 
w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości 
może wynikać ze: 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co najmniej 
nie gorszych parametrów od założonych 
pierwotnie, 

 zmiany technicznej i/lub technologicznej w 
stosunku do założeń przyjętych we wniosku 
o dofinansowanie, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP.  

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

3. 
Wykonalność 

techniczna projektu* 

WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada 
zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub 
czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów.  

Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne 
gwarantujące prawidłową realizację projektu pod względem 
administracyjnym stricte związanym z przedmiotem projektu. W przypadku, 
gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów w momencie składania 
wniosku o dofinansowanie, to istnieje możliwość ich pozyskania  w trakcie 
realizacji projektu, co należy opisać w dokumentacji aplikacyjnej.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie w zakresie 
doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu 
rzeczowego projektu w stosunku do informacji 
wykazanych w pierwotnej dokumentacji 
aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
realizacji projektu. 
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WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada 
prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji projektu 
lub czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie 
uwzględnione i jest prawdopodobne. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych 
decyzji, pozwoleń i praw własności powinien w sposób wiarygodny opisać 
stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać termin uzyskania 
przedmiotowych dokumentów. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

 

Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu 
oraz w okresie trwałości może wynikać z: 

 wprowadzenia zmian w zakresie 
rzeczowym projektu skutkujących 
koniecznością uzyskania praw, pozwoleń, 
licencji itp., 

 wprowadzenia zmian w zakresie rozwiązań 
budowlanych zastosowanych w 
infrastrukturze, jednakże nie 
powodujących zmian funkcjonalno-
użytkowych obiektu budowlanego, 
wymagających uzyskania nowej decyzji lub 
oświadczenia Projektanta dotyczącego 
zgody na wprowadzenie proponowanych 
zmian przez Beneficjenta, 

 zmiany lokalizacji miejsca realizacji 
projektu lub elementów infrastruktury 
powstałej/zakupionej w wyniku realizacji 
projektu bez zmiany granic 
administracyjnych województwa, 

 zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych w wyniku realizacji projektu bez 
zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
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RPOWP. 

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy harmonogram realizacji 
projektu jest racjonalny i wykonalny. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy 
wykonalność projektu według planowanego harmonogramu, zakresu 
rzeczowego, złożoności procedur przetargowych.  

Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność 
uwzględnienia zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych (jeżeli nie dokonano wyboru 
na moment aplikowania), maksymalnego okresu realizacji projektu oraz 
innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
realizacji projektu. 

 

Możliwość odstępstwa na etapie realizacji projektu 
może wynikać z: 

 braku wyłonienia 
wykonawców/dostawców z przyczyn 
niezależnych od Beneficjenta, 

 innych zdarzeń losowych nie leżących po 
stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 

WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do wniosku 
dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym 
uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. 

 

Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz w 
zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia). 

W przypadku posiadania pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega 
zgodność decyzji z dokumentacją środowiskową.  

TAK/NIE 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
realizacji projektu. 

 

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  
o dofinansowanie w zakresie przedłożenia 
prawidłowej dokumentacji adekwatnej do zakresu 
rzeczowego projektu, przy czym dokumenty te 
muszą być ważne na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie 
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realizacji projektu może wynikać z: 

 wprowadzenia zmian w zakresie 
rzeczowym projektu skutkujących 
koniecznością przeprowadzenia ponownej 
procedury OOŚ, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 

4. 
Wykonalność 

finansowa 
i ekonomiczna* 

WARUNEK nr 1: POPRAWNOŚĆ ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy prognozy nie zawierają 
istotnych błędów rachunkowych. 

TAK/NIE 

Możliwość korekty w zakresie poprawy błędów 
rachunkowych/arytmetycznych. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

WARUNEK nr 2: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ 
FINANSOWO-EKONOMICZNYCH 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 

 Czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi 
we właściwych przepisach? 

Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy: 

 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020 obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, 

 Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów 
inwestycyjnych,  

 Obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości, 
 Ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych. 

 

 Czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe 
elementy projektu? 

 Czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość 
przychodów, kosztów, składników majątku i pasywów) są 

TAK/NIE 

Możliwość korekty na etapie złożenia wniosku  
o dofinansowanie w zakresie:  

 skorygowania okresu odniesienia w ramach 
analizy finansowej, przy czym nie dotyczy 
to okresu trwałości projektu, 

 wielkości zastosowanej stopy dyskontowej, 

 wielkości przyjętych stawek 
amortyzacyjnych, 

 uzupełnienia brakujących tabel 
finansowych w układzie „Wnioskodawca z 
Projektem", 

 ujęcia rozliczenia dofinansowania  
w przedstawionych prognozach 
finansowych, 

 wyjaśnień w zakresie przyjętych wielkości 
oraz założeń. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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uzasadnione? 

Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne 
założenia uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak 
powyższych informacji może skutkować tym, iż nie będzie możliwa ocena 
wiarygodności założeń, a tym samym nie będzie można potwierdzić 
wykonalności finansowej. Szczególną uwagę przy uzasadnieniu przyjętych 
wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają istotnym zmianom w 
stosunku do danych historycznych. Dokonanie rzetelnej analizy opartej 
o wiarygodne założenia ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu 
intensywności, a tym samym kwoty dofinansowania. 

Weryfikacji dokonuje się na podstawie informacji podanych w tabelach 
finansowych oraz w części opisowej do analizy finansowej. 

WARUNEK nr 3: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła finansowania 
projektu są jednoznaczne oraz wiarygodne. 

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła 
finansowania oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub 
wiarygodnie wykazać sposób ich pozyskania.  

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny  
w zakresie wskazania źródeł finansowania projektu. 

  

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
realizacji projektu. 

 

Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na 
etapie realizacji projektu, przy czym każda zmiana 
powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i 
zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 4: PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy zapewniona jest 
płynność finansowa realizacji projektu. 

TAK/NIE 

Brak możliwości korekty.  

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
realizacji projektu.  

5.  Trwałość projektu WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy z przedstawionych przez 

TAK/NIE Brak możliwości korekty. 
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Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po 
zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że projekt nie będzie w 
tym czasie poddany znaczącym modyfikacjom? 

Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę trwałości 
operacji, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego,  Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006. 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania 
rezultatów projektu pod względem organizacyjnym, finansowym 
i technicznym przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MSP) od daty płatności 
końcowej na rzecz Beneficjenta. 

Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać 
produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a  projekt w pełni spełnia 
założone w nim cele.  

 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

 

Odstępstwa od warunku w okresie trwałości 
projektu muszą być zgodne z art. 71 Rozporządzenia 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tzn. nie 
mogą prowadzić do powstania następujących 
okoliczności: 

 zaprzestania działalności produkcyjnej lub 
przeniesienie jej poza obszar objęty 
Programem; 

 zmiany własności elementu infrastruktury, 
która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne korzy-
ści; 

 istotnej zmiany wpływającej na charakter 
operacji, jej cele lub warunki wdrażania, 
która mogłaby doprowadzić do naruszenia 
jej pierwotnych celów, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 

WARUNEK nr 2: ANALIZA RYZYKA 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca dokonał 
analizy ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy zaplanował 
odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia. 

Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem informacji, 
czy jest zdolny do odpowiedniego przeciwdziałania w przypadku wystąpienia 
zagrożeń. 

TAK/NIE 

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie 
uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej 
dokumentacji aplikacyjnej. 

 

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

6.  Zgodność projektu 
z zasadami 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada, zgodnie 
z przepisami art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

TAK/NIE Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia 
brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji 
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horyzontalnymi (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006: 

 pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju? 
 pozytywny wpływ w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? 
Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności 
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów 
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów 
dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, 
stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 

 co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości płci? 
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie przeciwdziałania zmianom 

klimatu i ładu przestrzennego? 
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie współpracy? 

Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych 
przez Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo 
stwierdzenie Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z daną zasadą 
horyzontalną jest niewystarczające. Należy pamiętać, że zaproponowanie 
działań wynikających jedynie z wymogów prawnych świadczy o neutralnym 
wpływie. 

aplikacyjnej. 

 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

7. 

Pomoc publiczna 
w projekcie 

(jeśli dotyczy) 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega: 

 czy projekt jest zgodny z programem pomocowym wydanym przez 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

TAK/NIE/ 

NIE 
DOTYCZY 

Brak możliwości korekty. 

 

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
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uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? 

 czy Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające 
z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych? 

trwałości projektu. 

8. 

Informacje zawarte 
w różnych częściach 

wniosku oraz 
załączników są ze 

sobą spójne 
i jednoznaczne* 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy informacje niezbędne 
do dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte 
w dokumentach złożonych w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne oraz 
czy możliwe jest dokonanie na ich podstawie oceny projektu w ramach 
wymaganych kryteriów merytorycznych. 

Kryterium spójności odnosi się do oceny, czy informacje w złożonym wniosku 
oraz załącznikach nie są ze sobą sprzeczne oraz czy nie występują 
sprzeczności wewnątrz poszczególnych dokumentów. Celem zastosowania 
tego kryterium jest zabezpieczenie jednoznaczności opisu projektu, jego 
założeń, działań i rezultatów.  

TAK/NIE 

Możliwość korekt w zakresie 
wyjaśnienia/skorygowania rozbieżności 
występującej w ramach złożonej dokumentacji 
aplikacyjnej w odpowiedzi na wezwanie/-a IZ 
RPOWP. 

kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

 7.2.2   

1.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoba 
139 

2.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w 

programie 

osoba 

podlega monitorowaniu 

3.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie  

osoba 
podlega monitorowaniu 
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4.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

osoba 
podlega monitorowaniu 

 8.4.2   

1.  Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 4 

2.  
Liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów, w których realizowane są 
usługi aktywizacji społeczno-zawodowej  

szt. 4 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

 7.2.2   

1.  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących 
po zakończeniu projektu 

sztuka 34 

2.  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek) po opuszczeniu programu 

osoba 

podlega monitorowaniu 

3.  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w 
społeczności lokalnej w programie 

osoba 
podlega monitorowaniu 

4.  

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu 

% 

sztuka 
podlega monitorowaniu 

5.  

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu 

% 

sztuka 

podlega monitorowaniu 

6.  Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 
sztuka podlega monitorowaniu 
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 8.4.2   

1.  nie dotyczy - - 

 

 


