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Załącznik 4a – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru 
projektów dla Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy 

A) Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

 
KARTA DZIAŁANIA 9.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

oraz wspieranie mobilności pracowników 

 

 

NR KARTY
1: 1/9.1/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

III. KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: 

a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 

b) staże i/lub praktyki zawodowe, 

c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych  

(w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy), 

d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, 

e) wsparcie adaptacyjne2 pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia 

subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie 

dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy 

oraz profilu wykonywanej pracy, 

f) wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 

zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, 

zapewnienie środków na zasiedlenie. 

 

                                                             
1 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 
pozakonkursowych. 
2
 Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób 

niepełnosprawnych finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
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KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 3 

Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

Kryterium 1: 

Struktura grupy docelowej: 

Grupę docelową w projekcie stanowią w 

co najmniej 80% osoby bezrobotne, w 

tym:  

 osoby odchodzące z rolnictwa – 

co najmniej 15%,  

 osoby długotrwale bezrobotne  - 

co najmniej 60%.  

 

 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, iż  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się m.in. 

osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby odchodzące z 

rolnictwa. W związku z powyższym wsparcie oferowane w 

ramach RPO WL na lata 2014-2020 skoncentrowane będzie na 

ww. grupach. Realizacja wyznaczonego celu w bezpośredni 

sposób przyczyni się do zmniejszenia bierności zawodowej, 

zwiększenia aktualizacji posiadanych umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych oraz poprawy sytuacji zatrudnieniowej osób z ww. 

grup. 

Wymagania dotyczące udziału w projektach poszczególnych 

grup uczestników są uzasadnione również wartościami 

wskaźników, do osiągnięcia których jest zobligowane 

Województwo Lubelskie w ramach RPO WL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 2: 

Skuteczność realizacji projektu: 
 
W ramach projektu po opuszczeniu 
programu: 
a) pracę podejmie (łącznie  
z pracującymi na własny rachunek)  
co najmniej: 
- 45% osób bezrobotnych, 
- 28% osób długotrwale bezrobotnych, 
- 30% osób biernych zawodowo (o ile 
dotyczy), 
- 19% osób z niepełnosprawnościami  (o ile 
dotyczy); 
 

b) co najmniej 22% uczestników spośród 

osób odchodzących  

z rolnictwa podejmie zatrudnienie  

w sektorze pozarolniczym (odejście  

z KRUS do ZUS) 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika,  

że w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się 

osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne oraz osoby z 

niepełnosprawnościami. Ponadto, z założeń przyjętych  

w RPO WL na lata 2014-2020 wyrażonych w wartościach 

docelowych wskaźników wynika konieczność zapewnienia 

trwałego zatrudnienia ww. grup osób. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do zmniejszenia poziomu 

bezrobocia, poprzez zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w 

odniesieniu do osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, 

biernych zawodowo oraz osób z niepełnosprawnościami. 

Osoby odchodzące z rolnictwa są grupą będącą  

w szczególnej sytuacji na lubelskim rynku pracy,  

co w kontekście struktury zawodowej w województwie 

powoduje konieczność adresowania wsparcia do rolników 

chcących odejść z rolnictwa. Zastosowanie kryterium przyczyni 

się do zmniejszenia poziomu bezrobocia osób odchodzących z 

rolnictwa. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

                                                             
3
 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. 

Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 

do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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Kryterium 3: 

Obowiązek stosowania Indywidualnych 

Planów Działania (IPD): 

Projekt zakłada objęcie wszystkich 

uczestników Indywidualnymi Planami 

Działania (IPD), zgodnie ze standardem 

określonym w  ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie wynika,  

iż indywidualne podejście do uczestników wpływa  

na dopasowanie wsparcia do potrzeb uczestników projektów i 

na skuteczność pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być poprzedzona indywidualną 

diagnozą, tak aby wsparcie było skuteczne  

i zasadne. Stąd koniecznym jest objęcie Indywidualnymi 

Planami Działania (IPD) wszystkich uczestników projektów. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 4: 

Kompleksowość wsparcia: 

W ramach projektu co najmniej 50% 

uczestników zostanie objętych co najmniej 

2 formami wsparcia (poza IPD). 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie wynika,  

że zastosowanie co najmniej dwóch form wsparcia 

(kompleksowość wsparcia) wpływa na zwiększenie skuteczności 

zaplanowanych działań w ramach projektu.  

Z praktyki wynika, że należy oferować możliwie najszerszy 

dostępny zakres form pomocy na rynku pracy przy założeniu ich 

celowości, a także w odpowiedni sposób łączyć oferowane 

metody wsparcia. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 5: 

Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład 

własny w wysokości minimum 5% wartości 

projektu. 

 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla Województwa 

Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia dotyczące źródeł 

finansowania krajowego dla środków EFS w ramach RPO na lata 

2014-2020. Obowiązek wniesienia wkładu własnego jest 

niezbędny do zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  

 

Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania m.in. 

ze środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi 

priorytetowej, co oznacza konieczności wniesienia 15% wkładu 

krajowego. Wysokość wkładu własnego wymaganego od 

beneficjentów będzie uzależniona  

od poziomu współfinansowania ze środków budżetu państwa. 

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa na poziomie 

do 10%, oznacza konieczność  wymagania od beneficjentów 

projektów współfinansowanych z EFS w ramach Działania 9.1 

wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% 

wartości projektu w zależności od typów projektów  

i beneficjentów w ramach poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych. Wymaganie wkładu własnego od 

beneficjentów na poziomie 5% jest konieczne dla 

zagwarantowania wniesienia wkładu krajowego na poziomie 

wynikającym z Umowy Partnerstwa (15%). 

Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej 

jakości wniosków o dofinansowanie projektów, adekwatnych 

1 
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do potrzeb jednostek odpowiedzialnych za kreowanie polityki 

edukacyjnej oraz potencjału finansowego Wnioskodawcy. 

Wkład własny jest obligatoryjny dla każdego Wnioskodawcy 

(bez względu na formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu zwiększy 

odpowiedzialność beneficjentów i dbałość  

o jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 

zapewnienie większej trwałości działań finansowanych  

z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  

w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – powinno 

doprowadzić w efekcie do wzmocnienia roli podmiotów 

obecnych w lokalnej społeczności i ograniczyć liczbę podmiotów 

realizujących projekty w obszarach niezwiązanych z ich 

podstawową działalnością. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Kryterium 6: 

Sposób realizacji szkoleń: 

Wszystkie szkolenia w ramach projektu: 

- są szkoleniami zawodowymi, 

- kończą się uzyskaniem dokumentu 
potwierdzającego kwalifikacje 
uczestników, 

- kończą się egzaminem zewnętrznym 

mającym na celu weryfikację kwalifikacji 

zawodowych - co najmniej 70% 

uczestników szkoleń uzyska kwalifikacje 

zawodowe. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń 

oferowanych w ramach RPO WL.  

Kryterium zakłada podejście kompetencyjne. Koncentruje się 

ono na uzyskaniu przez uczestników szkoleń konkretnej wiedzy, 

kompetencji i kwalifikacji, potwierdzonych standardową 

procedurą oceny. 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. Dokumenty  

te (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, itp.) muszą zawierać 

informacje o zakresie szkolenia/kursu, o liczbie godzin 

szkoleniowych oraz wynikach egzaminu i być zgodne z 

właściwym rozporządzeniem MEN. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 7: 

Sposób realizacji staży/ praktyk 

zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże / 

praktyki zawodowe muszą być powiązane 

ze szkoleniami zawodowymi w ramach 

projektu, w których uczestniczył wybrany 

uczestnik projektu. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie wynika, że staże  

i praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 

praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że powiązanie staży / 

praktyk zawodowych ze szkoleniami zawodowymi w ramach 

projektu stanowi istotny warunek ich skuteczności, o ile ww. 

formy wsparcia wynikają z IPD. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 8: 

Ograniczenia czasowe staży/ praktyk 

zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże / 

praktyki zawodowe będą trwały przez 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie wynika, iż staże i praktyki zawodowe 

oferują największą szansę nabycia praktycznych umiejętności 

oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że zaproponowany 

okres realizacji form wsparcia wskazanych w treści kryterium 

1 
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okres nie krótszy niż 3 m-ce oraz nie 

dłuższy niż 6 m-cy. 

jest optymalny do nabycia umiejętności praktycznych. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium 9: 

Cross – financing:  

Wydatki objęte zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-financingu) może 

dotyczyć wyłącznie kategorii wydatków 

związanych z zapewnieniem realizacji 

zasady równości szans osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 

ramach Działania 9.1. Projekty będą uwzględniały wsparcie o 

określonym standardzie dostosowanym do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 10: 

Liczebność grupy docelowej: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

minimum 50 osób. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie osób. 

Kryterium ograniczy koszty zarządzania projektami, które w 

przypadku objęcia wsparciem większej liczby osób przez 

jednego Wnioskodawcę zostaną znacznie ograniczone niż przy 

realizacji kilku projektów obejmujących tę samą liczbę osób.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 11: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

ramach danej rundy konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie 

Wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Ma ono również za zadanie ograniczyć koszty 

zarządzania projektami w przypadku większej liczby wniosków 

od jednego Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym 

brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego 

podmiotu w charakterze Wnioskodawcy, a nie partnera. 

Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  

w których dany podmiot występuje jako Wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym samym 

konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie złożone  

w odpowiedzi na daną rundę konkursową wnioski,  

w związku z niespełnieniem przez projektodawcę kryterium 

formalnego specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zestawienia 

wniosków zgłoszonych na konkurs. 

1 

Kryterium 12: 

Efektywność  zatrudnieniowa: 

Wnioskodawca dokona weryfikacji oraz 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

 

Zgodnie z zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi  w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze rynku pracy beneficjent ma 

1 
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przedłoży Instytucji Pośredniczącej wyniki 

pomiaru efektywności zatrudnieniowej 

uzyskanej przez uczestników projektu, 

zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi  w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze rynku pracy. 

 

obowiązek pomiaru efektów realizacji  projektu w wymiarze w 

wymiarze zatrudnieniowym. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 4 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

Kryterium 1: 

Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada organizację form 

wsparcia prowadzących do 

nabycia, podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych/ 

doświadczenia zawodowego 

zgodnych ze zidentyfikowanymi 

potrzebami pracodawców  

z regionu  w sektorach:  

- białej gospodarki (tj. sektory  

związane z lecznictwem, ochroną 

zdrowia, farmaceutyczne, 

usługami medyczno-opiekuńczymi 

orz przemysłem produktów 

medycznych) i/lub, 

-  zielonej gospodarki (poza 

rolnictwem), tj. sektory związane z 

transportem zbiorowym, 

odnawialnymi źródłami energii, 

budownictwem oraz gospodarką 

odpadami. 

Kryterium jest uzasadnione charakterem wsparcia 

zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. Jednocześnie wskazane w kryterium sektory 

wpisują się w obszary inteligentnych specjalizacji 

wynikających z  Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Lubelskiego do 2020 r. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

Kryterium 2: 

Skuteczność realizacji projektu: 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 

założonych do osiągnięcia w Programie.  

Aby założona struktura wskaźników była realna  

10 1 

                                                             
4 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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W ramach projektu po opuszczeniu 

programu pracę podejmie (łącznie 

z pracującymi na własny rachunek) 

co najmniej 24% osób z 

niepełnosprawnościami  (o ile 

dotyczy). 

 

do osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi 

dotyczące struktury grupy docelowej. Premiowanie 

wyższej efektywności zatrudnieniowej niż wymogi 

minimalne wynika z zapisów RPO WL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium 3: 

Skuteczność realizacji projektu: 

W ramach projektu po opuszczeniu 

programu kwalifikacje zawodowe 

uzyska co najmniej 80% 

uczestników szkoleń. 

 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 

założonych do osiągnięcia w Programie.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

10 1 

Kryterium 4: 

Grupa docelowa: 

Co najmniej 50% uczestników 

projektu stanowią osoby z 

niepełnosprawnościami.  

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika,  

iż osoby z niepełnosprawnościami znajdują się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Zastosowane  kryterium ma na celu zwiększenie szans na 

zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY  
 

KARTA DZIAŁANIA 9.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

 

 

NR KARTY
5: 1/9.1/2016 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

II KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
50 000 000 PLN 

 

                                                             
5
 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

 

1. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: 

a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 

b) staże i/lub praktyki zawodowe, 

c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym 

organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy), 

d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, 

e) wsparcie adaptacyjne
6
 pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak 

również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i 

kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, 

f) wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 

zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, 

zapewnienie środków na zasiedlenie. 

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

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

programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 

programie – 45%  

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

programu dla: Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 28% 

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

programu dla: Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 30% 

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

programu dla: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  - 19% 

5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  - 32% 

6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie – 32% 

7. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem w programie  - 32% 

8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie -27% 

9. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu- 22%. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 1 875 osób; 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 1 125 osób; 

3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 125 osób; 

4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 94 osoby; 

5. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 281 osób; 

6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 375 osób; 

7. Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie – 281 osoby 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

                                                             
6
 Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób niepełnosprawnych 

finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
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Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE7 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

1)  Struktura grupy docelowej: 

  

Grupę docelową w projekcie 

stanowią w co najmniej 80% 

osoby bezrobotne, w tym:  

a) osoby długotrwale 

bezrobotne - co najmniej 

60%;  

b) osoby odchodzące z 

rolnictwa – co najmniej 

15%.  

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, iż w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się 

m.in. osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby 

odchodzące z rolnictwa. W związku z powyższym 

wsparcie oferowane w ramach RPO WL na lata 2014-

2020 skoncentrowane będzie na ww. grupach. Realizacja 

wyznaczonego celu w bezpośredni sposób przyczyni się 

do zmniejszenia bierności zawodowej, zwiększenia/ 

aktualizacji posiadanych umiejętności i kwalifikacji oraz 

poprawy sytuacji zatrudnieniowej osób z ww. grup.  

Wymagania dotyczące udziału w projektach 

poszczególnych grup uczestników są uzasadnione 

również wartościami wskaźników, do osiągnięcia których 

jest zobligowane Województwo Lubelskie w ramach RPO 

WL.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

 

2)  Efektywność zatrudnieniowa: 

  

Projekt zakłada minimalny 

poziom efektywności 

zatrudnieniowej:  

 dla osób w wieku 50 lat i 

więcej- na poziomie co 

najmniej 33%; 

 dla kobiet- na poziomie co 

najmniej 39%; 

 w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami- na 

poziomie co najmniej 33%; 

 w przypadku osób 

długotrwale bezrobotnych- na 

poziomie co najmniej 30%. 

 w przypadku osób o niskich 

kwalifikacjach  (do poziomu 

wykształcenia 

ponadgimnazjalnego 

włącznie)- na poziomie co 

najmniej 38%; 

 w przypadku uczestników nie 

kwalifikujących się do żadnej 

Spełnienie powyższego 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, zgodnie z 

którymi kryterium efektywności zatrudnieniowej określa 

się jako odsetek osób, które podjęły pracę w okresie do 

trzech miesięcy następujących po dniu, w którym 

zakończyły udział w projekcie. 

Z założeń przyjętych w RPO WL na lata 2014-2020 

wyrażonych w wartościach docelowych wskaźników 

wynika konieczność zapewnienia trwałego zatrudnienia 

ww. grup osób.  

Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej muszą 

być określone i monitorowane wobec wszystkich profili 

grupy docelowej określonych w kryterium dostępu nr 1. 

Referencyjne wartości wskaźników efektywności 

zatrudnieniowej przygotowano w oparciu o wyniki badań 

kilku edycji „Badanie osiągniętych wartości wskaźników 

rezultatu komponentu regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz „Badanie 

skuteczności wsparcia realizowanego w ramach 

komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013”, które zostały zrealizowane na 

1 

                                                             
7
 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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z poniżej wymienionych grup 

docelowych- na poziomie co 

najmniej 45%. 

zlecenie IZ PO KL. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do zmniejszenia 

poziomu bezrobocia, poprzez zwiększenie wskaźnika 

zatrudnienia w odniesieniu do osób bezrobotnych, 

długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób 

z niepełnosprawnościami.  

Osoby odchodzące z rolnictwa są grupą będącą w 

szczególnej sytuacji na lubelskim rynku pracy, co w 

kontekście struktury zawodowej w województwie 

powoduje konieczność adresowania wsparcia do rolników 

chcących odejść z rolnictwa. Zastosowanie kryterium 

przyczyni się do zmniejszenia poziomu bezrobocia osób 

odchodzących z rolnictwa.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

3)  Obowiązek stosowania 

Indywidualnych Planów 

Działania (IPD): 

  

Projekt zakłada objęcie 

wszystkich uczestników 

Indywidualnymi Planami 

Działania (IPD), zgodnie ze 

standardem określonym w 

ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, iż 

indywidualne podejście do uczestników wpływa na 

dopasowanie wsparcia do potrzeb uczestników projektów 

i na skuteczność pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być poprzedzona 

indywidualną diagnozą, tak aby wsparcie było skuteczne i 

zasadne. Stąd koniecznym jest objęcie Indywidualnymi 

Planami Działania (IPD) wszystkich uczestników 

projektów.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

4)  Sposób realizacji staży/ 

praktyk zawodowych:  

 

a) założone w ramach projektu 

staże/praktyki zawodowe 

powinny być powiązane ze 

szkoleniami w ramach 

projektu lub posiadanymi już 

przez uczestników projektu 

kwalifikacjami lub 

kompetencjami, 

b) założone w ramach projektu 

staże/praktyki zawodowe 

będą trwały przez okres nie 

krótszy niż 3 m-ce oraz nie 

dłuższy niż 6 m-cy. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, że staże i 

praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 

praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego.  

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że powiązanie 

staży/praktyk zawodowych ze szkoleniami w ramach 

projektu lub z posiadanymi przez uczestnika 

kwalifikacjami stanowi istotny warunek ich skuteczności.  

Zaproponowany okres realizacji form wsparcia 

wskazanych w treści kryterium jest optymalny do nabycia 

umiejętności praktycznych. 

Połączenie możliwości wykorzystania w praktyce 

zdobytych lub posiadanych już kwalifikacji/kompetencji 

zwiększy szanse uczestników projektu na rynku pracy. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

5)  Cross – financing: 

  

Wydatki objęte zakresem 

pomocy z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-

financingu) mogą dotyczyć 

wyłącznie kategorii wydatków 

związanych z zapewnieniem 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 

ramach Działania 9.1. Projekty będą uwzględniały 

wsparcie o określonym standardzie dostosowanym do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 
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realizacji zasady równości 

szans osób z 

niepełnosprawnościami. 

6)  Liczebność grupy docelowej:  

 

Projekt zakłada objęcie 

wsparciem minimum 50 osób. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie osób.  

Kryterium ograniczy koszty zarządzania projektami, które 

w przypadku objęcia wsparciem większej liczby osób 

przez jednego wnioskodawcę zostaną znacznie 

ograniczone, niż przy realizacji kilku projektów 

obejmujących tę samą liczbę osób.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

7)  Liczba wniosków:  

 

Jeden podmiot składa nie 

więcej niż dwa wnioski o 

dofinansowanie projektu w 

ramach konkursu.  

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Ma ono również 

za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami w 

przypadku większej liczby wniosków od jednego 

wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy.  

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jeden podmiot Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca 

na etapie oceny formalnej wszystkie kolejne wnioski 

złożone w odpowiedzi na dany konkurs, przekraczające 

limit wskazany w kryterium.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane na 

KOP. 

1 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 8
  

                                                             
8
 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) 
Uzasadnienie kryterium 

Liczba 

punktów 

Zastosowan

ie kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Zakres wsparcia:  

 

Projekt zakłada dla co najmniej 10% 

uczestników objętych szkoleniami, 

organizację form wsparcia 

prowadzących do nabycia, 

podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych/ 

doświadczenia zawodowego, przez 

uczestników projektu, zgodnych ze 

zidentyfikowanymi potrzebami 

pracodawców z regionu w sektorach:  

 białej gospodarki (tj. sektory 

związane z lecznictwem, ochroną 

zdrowia, farmaceutyczne, usługami 

medyczno-opiekuńczymi oraz 

przemysłem produktów 

medycznych) 

 i/lub,  

 zielonej gospodarki (poza 

rolnictwem), tj. sektory związane z 

transportem zbiorowym, 

odnawialnymi źródłami energii, 

budownictwem oraz gospodarką 

odpadami. 

Kryterium jest uzasadnione charakterem 

wsparcia zgodnie z zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Jednocześnie wskazane w kryterium sektory 

wpisują się w obszary inteligentnych 

specjalizacji wynikających z Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 r.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

 

 

5 1 

2)  Skuteczność realizacji projektu:  

 

Co najmniej 80% uczestników 

szkoleń w projekcie uzyska 

kwalifikacje, w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020. 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości 

wskaźników założonych do osiągnięcia w 

Programie.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

3)  Grupa docelowa: 

 

Co najmniej 25% grupy docelowej w 

projekcie stanowią osoby w wieku 50 

lat i więcej. 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, 

iż trudnej sytuacji na lubelskim rynku pracy 

doświadczają także osoby starsze w wieku 

50+. Cechą charakterystyczną jest również 

wciąż rosnąca liczba biernych zawodowo 

w tej grupie wiekowej. W 2007 roku stanowili 

oni 59% badanej grupy, natomiast w 2012 

już ponad 63%. Na koniec 2015 roku w 

ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych 

było 24 113 osób bezrobotnych powyżej 50 

roku życia. Stanowili oni 22,3% wszystkich 

bezrobotnych. Kobiet powyżej 50 roku życia 

zarejestrowanych było 8822. Wymagania 

dotyczące udziału w projektach 

5 1 

                                                                                                                                                                                                                   
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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poszczególnych grup uczestników są 

uzasadnione również wartościami 

wskaźników, do osiągnięcia których jest 

zobligowane Województwo Lubelskie w 

ramach RPO WL.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

4)  Grupa docelowa:  

 

Co najmniej 50% uczestników 

projektu stanowią osoby z 

niepełnosprawnościami. 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, 

że osoby z niepełnosprawnościami znajdują 

się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy.  

Zastosowane kryterium ma na celu 

zwiększenie szans na zatrudnienie osób z 

niepełnosprawnościami.  

Wymagania dotyczące udziału w projektach 

poszczególnych grup uczestników są 

uzasadnione również wartościami 

wskaźników, do osiągnięcia których jest 

zobligowane Województwo Lubelskie w 

ramach RPO WL.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

KARTA DZIAŁANIA 9.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8 i 

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

 
 

NR KARTY9: 1/9.1/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

X konkursowy 

 

pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków: III KWARTAŁ 2018 

 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
950 000,00 EURO 

4 005 295,00 ZŁ
10

 

                                                             
9 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
10 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od 

aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu. 
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TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: TYP PROJEKTU NR 2 W SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

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

programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 

– 45%; 

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 32%. 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 144. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE11
 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa kryterium (treść) 

 
 
 

Uzasadnienie kryterium 

Zastosowani 

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

 
Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
12

 

                                                             
11

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. 
Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów . 
Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie 
negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium).  Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
12 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu.  
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1)  Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą może być wyłącznie 

podmiot uprawniony do 

prowadzenia na terenie Polski 

pośrednictwa pracy w ramach sieci 

EURES, tj.: 

- powiatowe urzędy pracy, 

- podmioty akredytowane do 

prowadzenia na terenie Polski 

pośrednictwa pracy w ramach 

sieci EURES, 

- Ochotnicze Hufce Pracy. 

Kryterium wynika z zaleceń Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji 

zarządzających regionalnymi programami 

operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wsparcia 

działań EURES ze środków EFS, 

obowiązujących na dzień ogłaszania konkursu. 

Dodatkowo kryterium wynika z Ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1065 

z późn.zm.). 

Podmioty akredytowane, o których mowa, to 

podmioty wskazane w art. 36 a ust. 4 pkt. 2 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy akredytowane do prowadzenia na 

terenie Polski pośrednictwa pracy w ramach 

sieci EURES, wpisane do rejestru akredytacji, o 

którym mowa w art. 36 d ust 1 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 NIE 

2)  Diagnoza: 

 
Projekt powinien zawierać 

wskazanie na podstawie analiz 

społeczno-gospodarczych danego 

województwa sektorów rynku pracy, 

branż, zawodów lub kompetencji, 

które wymagają zastosowania 

schematów EURES. W przypadku 

gdy projekt ma wspierać: 

 

- polskich bezrobotnych i 

poszukujących pracy – wskazanie 

sektorów rynku pracy, branż, 

zawodów lub kompetencji, w których 

występuje nadwyżka na wojewódzkim 

rynku pracy; 

- polskich obywateli 

przebywających za granicą na terenie 

państw UE, EOG lub Szwajcarii, w 

powrocie do Polski w celu podjęcia 

zatrudnienia w ramach określonego 

kierunku mobilności geograficznej – 

wskazanie sektorów rynku pracy, 

branż, zawodów lub kompetencji, w 

których występuje deficyt 

potencjalnych pracowników na terenie 

województwa (występują trudności w 

rekrutacji pracowników). 

Kryterium wynika z zaleceń Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji 

zarządzających regionalnymi programami 

operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wsparcia 

działań EURES ze środków EFS, 

obowiązujących na dzień ogłaszania konkursu. 

Kryterium ma na celu zapewnienie adekwatności 

oferowanego wsparcia do potrzeb rynku pracy. 

Projekty powinny wspierać ułatwianie 

dobrowolnej mobilności wśród pracowników w 

Unii oraz powinny ułatwiać dostęp do ofert 

zatrudnienia i podejmowanie pracy w innym 

państwie członkowskim oraz powinny zachęcać 

pracodawców do oferowania pracownikom 

miejsc pracy. Projekty powinny wspierać 

określone grupy zawodowe, grupy bezrobotnych 

i poszukujących pracy, określonych sektorów 

rynku pracy czy określonych kierunków 

mobilności geograficznej do/z UE/EOG lub 

Szwajcarii. Ukierunkowanie tego wsparcia 

powinno zależeć od aktualnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej regionu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 TAK 

3)  Indywidualne Plany Działania 

(IPD): 

 

Projekt zakłada objęcie wszystkich 

uczestników Indywidualnymi 

Planami Działania (IPD). 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 

Lublinie wynika, że indywidualne podejście do 

uczestników wpływa na dopasowanie wsparcia 

do potrzeb uczestników projektów i na 

skuteczność tej formy pomocy.  

2 TAK 
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Konkretna propozycja powinna być poprzedzona 

indywidualną diagnozą, tak aby wsparcie było 

skuteczne i zasadne. Stąd koniecznym jest 

objęcie Indywidualnymi Planami Działania (IPD) 

wszystkich uczestników projektów.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

4)  Cel projektu: 

 
Działania w ramach projektu mają 

na celu: 

- Wspieranie polskich 

bezrobotnych i poszukujących 

pracy ze zidentyfikowanych 

sektorów rynku pracy, branż, 

zawodów lub kompetencji, w 

których występuje nadwyżka na 

wojewódzkim rynku pracy, w 

znalezieniu zatrudnienia za 

granicą w państwach UE, EOG 

lub Szwajcarii; 

-  Wspieranie Polaków 

przebywających za granicą na 

terenie państw UE, EOG lub 

Szwajcarii ze zidentyfikowanych 

sektorów rynku pracy, branż, 

zawodów lub kompetencji, w 

których występuje deficyt 

potencjalnych pracowników na 

terenie województwa, w 

znalezieniu zatrudnienia w 

Polsce. 

Kryterium wynika z zaleceń Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji 

zarządzających regionalnymi programami 

operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wsparcia 

działań EURES ze środków EFS, 

obowiązujących na dzień ogłaszania konkursu. 

Kryterium ma na celu obsadzanie wolnych 

miejsc pracy w tych obszarach rynku (pracy), w 

których zdefiniowano braki. Projekty powinny 

wspierać ułatwianie dobrowolnej mobilności 

wśród pracowników w Unii oraz powinny 

ułatwiać dostęp do ofert zatrudnienia i 

podejmowanie pracy w innym państwie 

członkowskim oraz powinny zachęcać 

pracodawców do oferowania pracownikom 

miejsc pracy. Projekty powinny wspierać 

określone grupy zawodowe, grupy bezrobotnych 

i poszukujących pracy, określonych sektorów 

rynku pracy czy określonych kierunków 

mobilności geograficznej do/z UE/EOG lub 

Szwajcarii. Ukierunkowanie tego wsparcia 

powinno zależeć od aktualnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej regionu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 TAK 

5)   Zakres projektu:  

Zakres projektu powinien 

obejmować usługi wsparcia, 

wymienione w Rozdziale IV 

Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 

2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie europejskiej sieci służb 

zatrudnienia (EURES), dostępu 

pracowników do usług w zakresie 

mobilności i dalszej integracji 

rynków pracy oraz zmiany 

rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i 

(UE) nr 1296/2013   oraz wsparcie, 

o którym mowa w Sekcji 3.5.4 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

EFS w obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020 Ministra Rozwoju i 

Finansów (m.in. sfinansowanie 

kosztów dojazdu czy zapewnienie 

środków na zasiedlenie w formie 

dodatku relokacyjnego). 

Kryterium wynika z zaleceń Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji 

zarządzających regionalnymi programami 

operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wsparcia 

działań EURES ze środków EFS, 

obowiązujących na dzień ogłaszania konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 TAK 
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W przypadku projektu 

realizowanego przez PUP zakres 

instrumentów rynku pracy 

wskazanych w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, jaki może być zastosowany 

w projektach ogranicza się do 

finansowania kosztów 

zorganizowanego przejazdu 

bezrobotnych i poszukujących 

pracy, skierowanych przez 

powiatowy urząd pracy do udziału 

w targach pracy i giełdach pracy 

jakie są organizowane na terenie 

innego powiatu przez wojewódzki 

urząd pracy w ramach 

pośrednictwa pracy, w 

szczególności prowadzonego w 

ramach    sieci EURES (art. 44 pkt 

6 i art. 48a ustawy  z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz.U. 2017 poz. 1065 z 

późn. zm.). 

6) )
  

Efektywność zatrudnieniowa: 

 

Projekt zakłada minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej:  

- dla osób w najtrudniejszej sytuacji, 

w tym imigrantów, reemigrantów, 

osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, 

osób z niepełnosprawnościami, 

osób długotrwale bezrobotnych, 

osób z niskimi kwalifikacjami do 

poziomu ISCED 3 – 42%;  

- dla pozostałych osób 

nienależących do ww. grup - 52%. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL). 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów 

realizacji projektu w wymiarze zatrudnieniowym. 

Pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej 

jest obowiązkowy dla grup, które ostatecznie 

wystąpią w projekcie, zgodnie z założeniami 

projektodawcy wyrażonymi we wniosku o 

dofinansowanie.  

Minimalny poziom kryterium efektywności 

zatrudnieniowej jest ustalany przez MIiR i 

podawany do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej administrowanej przez MIiR: 

http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale 

Zapoznaj się z prawem i dokumentami. 

Odstępstwa od stosowania kryterium wynikają z 

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 zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 TAK 

 

7) 1 Warunki realizacji projektu: 

Działania określone w projekcie 

powinny być ujęte w Krajowym 

Planie Działań EURES na rok 2019 

Kryterium wynika z zaleceń Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji 

zarządzających regionalnymi programami 

operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wsparcia 

2 NIE 
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obowiązującym na dany rok 

kalendarzowy, zatwierdzonym przez 

ministra właściwego ds. pracy 

oraz 

- projekt realizowany przez PUP 

wymaga, na odpowiednim etapie 

planowania, uzyskania pozytywnej 

opinii WUP, 

lub 

- projekt realizowany przez OHP i 

podmiot akredytowany wymaga, na 

odpowiednim etapie planowania, 

uzyskania pozytywnej opinii 

Departamentu Rynku Pracy w 

MRPiPS 

 

działań EURES ze środków EFS, 

obowiązujących na dzień ogłaszania konkursu. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości 

realizowanych projektów i zapewnienia ich 

zgodności z działaniami krajowymi w tym 

obszarze. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu oraz kopii opinii 

WUP/MRPiPS poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

8)   Warunki realizacji projektu: 

 
Oferty pracy za granicą w 

państwach UE, EOG lub Szwajcarii 

wykorzystywane w projekcie 

powinny być zagranicznymi ofertami 

pracy:  

- opublikowanymi w Centralnej 

Bazie Ofert Pracy 

www.oferty.praca.gov.pl i 

oznaczonymi logo EURES,  

albo 

- opublikowanymi na portalu EURES 

Komisji Europejskiej 

www.eures.europa.eu w 

szczególności oznaczonymi flagą 

UE. 

Kryterium wynika z zaleceń Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji 

zarządzających regionalnymi programami 

operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wsparcia 

działań EURES ze środków EFS, 

obowiązujących na dzień ogłaszania konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

2 TAK 

9)   Warunki realizacji projektu: 

W przypadku projektu 

realizowanego przez PUP musi on 

współpracować z WUP w Lublinie. 

Współpraca powinna obejmować 

a) współpracę PUP z WUP na 

etapie planowania projektu 

konkursowego EURES w zakresie 

konsultacyjnym/doradczym co do 

zakresu wsparcia w projekcie, 

b) współpracę PUP z WUP przy 

realizacji projektu konkursowego 

EURES, w przypadku gdy zakres 

wsparcia w projekcie będzie 

wymagał udziału WUP zgodnie z 

krajowymi przepisami prawnymi lub 

charakterem wsparcia, np. przy 

pośrednictwie pracy w ramach sieci 

EURES. 

Kryterium wynika z zaleceń Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji 

zarządzających regionalnymi programami 

operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wsparcia 

działań EURES ze środków EFS, 

obowiązujących na dzień ogłaszania konkursu. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości 

realizowanych projektów i zapewnienia ich 

zgodności z działaniami krajowymi w tym 

obszarze. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 TAK 
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10)   Rekrutacja uczestników projektu: 

 
Projekt zakłada preferencje w 

rekrutacji dla byłych uczestników 

projektów realizowanych w ramach 

Działania 11.1 RPO WL oraz 11.4 

RPO WL. 

Kryterium wynika z zapisów 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 zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 TAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE13
 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa kryterium (treść) 

 
 
 

Uzasadnienie kryterium 

 

 
Liczba 

punktów 

Zastosowani

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Grupa docelowa: 

Co najmniej 10% uczestników projektu 

legitymuje się zameldowaniem na 

obszarze miast średnich województwa 

lubelskiego, w tym w szczególności 

miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

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, natomiast lista miast średnich 

tracących funkcje społeczno- 

gospodarcze wskazana jest w 

załączniku nr 2 do „Delimitacji miast 

średnich tracących funkcje społeczno- 
gospodarcze”. 

Kryterium wynika z RPO WL oraz zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

10 2 

                                                             
13 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na 

etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria 
fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwośc i 
uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na:  
a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem.  
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2) Zgodność z programem rewitalizacji 

 
Projekt zakłada preferencję w rekrutacji 

dla osób zamieszkałych na terenach 

objętych programem rewitalizacji. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

wsparcia procesu rewitalizacji mającego na 

celu pobudzenie aktywności środowisk 

lokalnych, stymulowanie współpracy na rzecz 

rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 

społecznego na obszarach degradowanych  

i zmarginalizowanych. W celu uzyskania 

korzystnych efektów działań rewitalizacyjnych 

niezbędna jest koordynacja i synergia 

projektów finansowanych w ramach EFS i 

EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się 

na wykazie programów rewitalizacji 

prowadzonym przez IZ RPO. Wnioskodawca 

powinien zawrzeć zapisy świadczące  

o zakresie zgodności projektu z LPR.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

10 2 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY  

KARTA DZIAŁANIA 9.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8 i 

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

CELE SZCZEGÓŁOWE RPO WL: 

1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym głównie 

osób starszych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych 

oraz o niskich kwalifikacjach). 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa oraz sytuacji zawodowej osób zatrudnionych 

na umowach krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilno-prawnych i ubogich pracujących. 

NR KARTY
14: 1/9.1/2019 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2019 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
1 558 000,00 EURO 

6 664 968,20 ZŁ
15

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a-f w SZOOP 

                                                             
14

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
15

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 
programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 
programie – 45%; 

2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 
programu dla: Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 28%; 

3.  Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu  
programu dla: Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 30%; 

4. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 
programu dla: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 19%; 

5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 32%; 

6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie – 32%; 

7. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 32%; 

8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie - 27%; 

9. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu - 22%. 
 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 357 osób; 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 234 osoby; 

3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 89 osób; 

4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 16 osób; 

5. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 93 osoby; 

6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 189 osób; 

7. Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie –  55 osób. 

I OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
16

 

                                                             
16

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 
projektów w 

ramach 
naboru 

Możliwo

ść 
poprawy/ 

uzupełni
enia 

projektu
17

 

1)  Struktura grupy docelowej: 

  

Grupę docelową w projekcie stanowią w co 

najmniej 20% osoby bierne zawodowo.  

Z diagnozy województwa lubelskiego 

wynika, zgodnie z danymi GUS na IV 

kwartał 2017 r., że zbiorowość biernych 

zawodowo w województwie lubelskim 

obejmowała 45,3% ogółu ludności w 

wieku 15 lat i więcej. Ponad połowę 

stanowiły kobiety (60,1% ogółu) oraz 

mieszkańcy wsi (52,7%). Zdecydowana 

większość osób biernych zawodowo to 

osoby w wieku 55 lat i więcej (64,0% 

ogółu biernych zawodowo). W związku z 

faktem, iż wsparcie oferowane w ramach 

RPO WL na lata 2014-2020 powinno 

koncentrować się na wsparciu osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo, 

zwłaszcza tych, które znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji a osoby z 

grupy biernych zawodowo wpisują się w 

grupę obejmowaną wsparciem w ramach 

RPO WL zasadne jest wprowadzenie 

kryterium.  

Wymagania dotyczące udziału w 

projektach poszczególnych grup 

uczestników są uzasadnione również 

wartościami wskaźników, do osiągnięcia 

których jest zobligowane Województwo 

Lubelskie w ramach RPO WL.  

 

Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie 

zapisów wniosków o płatność. 

1 NIE 

2)  Efektywność zatrudnieniowa:  

W przypadku osób pozostających bez pracy 

w momencie przystąpienia do projektu, w 

projekcie zakłada się realizację minimalnych 

poziomów efektywności zatrudnieniowej dla 

wszystkich grup docelowych. 

Kryterium wynika z zapisów 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020 (RPO WL) oraz Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. Zgodnie z 

ww. Wytycznymi beneficjent ma 

obowiązek pomiaru efektów realizacji 

projektu w wymiarze zatrudnieniowym. 

Pomiar kryterium efektywności 

1  TAK 

                                                                                                                                                                                                                   
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnien ia/ 

poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 

danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
17

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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zatrudnieniowej jest obowiązkowy dla 

grup, które ostatecznie wystąpią w 

projekcie, zgodnie z założeniami 

projektodawcy wyrażonymi we wniosku o 

dofinansowanie. Projekty w ramach 

Priorytetu inwestycyjnego 8i będą 

realizowane w oparciu o kryteria 

minimalnej efektywności zatrudnieniowej 

mierzone według metodologii 

nieuwzględniającej umów cywilno-

prawnych. 

Minimalny poziom kryterium efektywności 

zatrudnieniowej jest ustalany przez MIiR i 

podawany do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej administrowanej 

przez MIiR: http://www.miir.gov.pl  oraz 

na portalu: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w 

dziale Zapoznaj się z prawem i 

dokumentami. 

Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie 

zapisów wniosków o płatność. 

3)  Identyfikacja potrzeb uczestników 

projektu:  

Udzielenie wsparcia w ramach projektu jest 

poprzedzone identyfikacją potrzeb 

uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez 

diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, 

możliwości doskonalenia zawodowego) oraz 

opracowaniem lub aktualizacją dla każdego 

uczestnika projektu Indywidualnego Planu 

Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy.  

Z danych zawartych w badaniach 

ewaluacyjnych zrealizowanych na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie 

wynika, że indywidualne podejście do 

uczestników wpływa na dopasowanie 

wsparcia do potrzeb uczestników 

projektów i na skuteczność tej formy 

pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być 

poprzedzona indywidualną diagnozą tak, 

aby wsparcie było skuteczne i zasadne. 

Stąd koniecznym jest objęcie 

Indywidualnymi Planami Działania (IPD) 

uczestników projektów zgodnie z 

zakresem wynikającym z ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy.  

Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie 

zapisów wniosków o płatność. 

1  TAK 

4)  Sposób realizacji szkoleń:  

Wszystkie szkolenia w ramach projektu:  

a) kończą się egzaminem umożliwiającym 
uzyskanie kwalifikacji lub kończą się 

Kryterium przyczyni się do podniesienia 

jakości szkoleń oferowanych w ramach 

RPO WL 2014-2020. Kwalifikacje 

rozumiane są zgodnie z Wytycznymi w 

1  TAK 
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formą potwierdzającą uzyskanie 
kompetencji, zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020, 

b) co najmniej 50% szkoleń w projekcie to 
szkolenia prowadzące do uzyskania 
kwalifikacji,  

c) co najmniej 70% uczestników szkoleń, o 
których mowa w lit. b, uzyska kwalifikacje. 

zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie 

zapisów wniosków o płatność. 

5)  Sposób realizacji szkoleń: 

 Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi 

potrzebami i potencjałem uczestnika projektu 

oraz zdiagnozowanymi potrzebami 

właściwego lokalnego lub regionalnego 

rynku pracy. 

Celem zastosowania kryterium jest 

osiągnięcie bardziej efektywnych 

rezultatów proponowanego wsparcia oraz 

dostosowanie kwalifikacji i kompetencji 

osób pozostających bez zatrudnienia do 

potrzeb zidentyfikowanych na lokalnym 

rynku pracy, co w konsekwencji pozwoli 

na zwiększenie ich szans na podjęcie 

stałego zatrudnienia. Efektywna analiza 

rynku pracy wpłynie na rzeczywistą 

poprawę sytuacji uczestników projektu. 

Szkolenia dotyczące kompetencji 

społecznych, które są wskazane w 

klasyfikacji ESCO, mogą wynikać 

wyłącznie ze zdiagnozowanych potrzeb i 

potencjału danego uczestnika projektu. 

Pozostałe szkolenia muszą być zgodne 

ze zdiagnozowanymi potrzebami i 

potencjałem uczestnika projektu oraz 

zdiagnozowanymi potrzebami 

właściwego lokalnego lub regionalnego 

rynku pracy. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie 

zapisów wniosków o płatność. 

1 TAK 

6)  Sposób realizacji staży/ praktyk 

zawodowych:  

Założone w ramach projektu staże/praktyki 

zawodowe: 

a) powinny być powiązane ze szkoleniami w 

ramach projektu lub, w przypadku braku 

konieczności prowadzenia szkolenia dla 

uczestnika w projekcie, z posiadanymi już 

przez uczestników projektu kwalifikacjami 

lub kompetencjami, 

b) będą trwały przez okres nie krótszy niż 3 m-

Z danych zawartych w badaniach 

ewaluacyjnych zrealizowanych na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie 

wynika, że staże i praktyki zawodowe 

oferują największą szansę nabycia 

praktycznych umiejętności oraz zdobycia 

doświadczenia zawodowego.  

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, 

że powiązanie staży/praktyk zawodowych 

ze szkoleniami w ramach projektu lub z 

posiadanymi przez uczestnika 

1 TAK 
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ce oraz nie dłuższy niż 6 m-cy. kwalifikacjami stanowi istotny warunek 

ich skuteczności.  

Zaproponowany okres realizacji form 

wsparcia wskazanych w treści kryterium 

jest optymalny do nabycia umiejętności 

praktycznych. 

Połączenie możliwości wykorzystania w 

praktyce zdobytych lub posiadanych już 

kwalifikacji/kompetencji zwiększy szanse 

uczestników projektu na rynku pracy. 

Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie 

zapisów wniosków o płatność. 

7)  Cross – financing: 

Wydatki objęte zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-financingu) mogą 

dotyczyć wyłącznie kategorii wydatków 

związanych z zapewnieniem realizacji 

zasady równości szans osób z 

niepełnosprawnościami. 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia 

oferowanego w ramach Działania 9.1. 

Projekty będą uwzględniały wsparcie o 

określonym standardzie dostosowanym 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie 

zapisów wniosków o płatność. 

1 TAK 

8)  Liczebność grupy docelowej:  

Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 

50 osób. 

Kryterium ma na celu stworzenie 

warunków umożliwiających korzystanie z 

dofinansowania projektów większej 

liczbie osób.  

Kryterium ograniczy koszty zarządzania 

projektami, które w przypadku objęcia 

wsparciem większej liczby osób przez 

jednego wnioskodawcę zostaną znacznie 

ograniczone, niż przy realizacji kilku 

projektów obejmujących tę samą liczbę 

osób.  

Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie 

zapisów wniosków o płatność. 

1 NIE 

9)  Kryteria rekrutacji do projektu:  

Wnioskodawca zapewnia możliwość 

skorzystania ze wsparcia osobom, które 

zakończyły udział w projektach z zakresu 

włączenia społecznego, realizowanych w 

ramach Osi 11 Włączenie społeczne RPO 

WL oraz współpracuje w tym zakresie z 

Kryterium wynika z konieczności 

umożliwienia udziału w projektach 

osobom, które wcześniej skorzystały ze 

wsparcia w postaci aktywizacji 

społecznej, udzielanego w projektach 

realizowanych w ramach CT9. 

Wsparcie w ramach CT 9 kierowane jest 

1 TAK 
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działającymi na obszarze realizacji projektu 

instytucjami pomocy i integracji społecznej. 

   

do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, którym do aktywizacji 

zawodowej niezbędne jest, w pierwszej 

kolejności, udzielenie wsparcia w 

zakresie integracji społecznej. 

Zastosowanie powyższego kryterium 

zapewni komplementarność działań 

podejmowanych przez podmioty 

realizujące projekty w celach 

tematycznych 8 i 9. Aby zapewnić pełen 

pakiet działań skierowanych do osób 

oddalonych od rynku pracy, uczestnicy 

projektów z zakresu aktywnej integracji 

będą mieli możliwość skorzystania z 

instrumentów aktywnej polityki rynku 

pracy w projektach realizowanych w CT8. 

Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie 

zapisów wniosków o płatność. 

10)  Liczba wniosków:  

Jeden podmiot składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 

konkursu. Kryterium dotyczy zarówno 

występowania podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, jak i partnera w projekcie. 

Kryterium ma na celu stworzenie 

warunków umożliwiających korzystanie z 

dofinansowania projektów większej 

liczbie wnioskodawców. Umożliwia 

precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie 

na zwiększenie efektywności projektów 

oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Ma ono również za 

zadanie ograniczyć koszty zarządzania 

projektami w przypadku większej liczby 

wniosków od jednego wnioskodawcy.  

W przypadku złożenia więcej niż dwóch 

wniosków przez jeden podmiot Instytucja 

Organizująca Konkurs odrzuca na etapie 

oceny formalno-merytorycznej wszystkie 

kolejne wnioski złożone w odpowiedzi na 

dany konkurs, przekraczające limit 

wskazany w kryterium.  

Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie 

zapisów wniosków o płatność. 

1 TAK 

11)  Wsparcie osób z niepełnosprawnościami:  

W ramach typu projektu dotyczącego 

wsparcia adaptacyjnego pracowników (typ 1 

lit. e), w przypadku wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami, projekt przewiduje 

działania skoncentrowane na niwelowaniu 

barier, jakie napotykają osoby z 

Kryterium wynika z zapisów 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020 (RPO WL).  

Celem kryterium jest zwiększenie szans 

zatrudnienia wśród osób z 

niepełnosprawnościami. 

1 lit. e TAK 
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niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia 

i utrzymania zatrudnienia, w tym poprzez 

finansowanie pracy asystenta osoby z 

niepełnosprawnościami lub doposażenie 

stanowiska pracy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, jeżeli takie wsparcie 

wynika z diagnozy potrzeb uczestnika.  

Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie 

zapisów wniosków o płatność. 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla 
wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE
 18

  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastoso

wanie 
kryteriu

m do 

typów 
projektó

w w 

ramach 
naboru 

1)  Sposób realizacji szkoleń:  

Co najmniej 20% osób objętych 

szkoleniami w ramach projektu uzyska 

wsparcie szkoleniowe w zawodach 

związanych ze zidentyfikowanymi 

potrzebami pracodawców z regionu w 

sektorach białej, srebrnej i zielonej 

gospodarki. 

Kryterium jest uzasadnione charakterem wsparcia 

zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020. Jednocześnie wskazane w kryterium 

sektory wpisują się w obszary inteligentnych 

specjalizacji wynikających z Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.  

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 

spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie zapisów 

wniosków o płatność. 

10 1 

2)  Skuteczność realizacji projektu:  

Co najmniej 80% uczestników szkoleń 

prowadzących do uzyskania kwalifikacji 

uzyska kwalifikacje, w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 

założonych do osiągnięcia w Programie.  

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 

spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie zapisów 

10 1  

                                                             
18

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). O cena spełnienia kryterium 

będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej  z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  



29 
 

2020. wniosków o płatność. 

3)  
Grupa docelowa: 

Co najmniej 10% uczestników 

projektu legitymuje się 

zameldowaniem na obszarze miast 

średnich województwa lubelskiego, w 

tym w szczególności miast średnich 

tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. 

  

Kryterium wynika z RPO WL oraz zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

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, 

natomiast lista miast średnich tracących funkcje 

społeczno- gospodarcze wskazana jest w 

załączniku nr 2 do „Delimitacji miast średnich 

tracących funkcje społeczno- gospodarcze”. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 

spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie zapisów 

wniosków o płatność. 

5 1  

4)  Efektywność zatrudnieniowa:  

W przypadku osób pozostających bez 

pracy w momencie przystąpienia do 

projektu, w projekcie zakłada się 

realizację co najmniej o 10% 

wyższych niż minimalne poziomów 

efektywności zatrudnieniowej dla 

wszystkich grup docelowych. 

Kryterium wynika z RPO WL. Zgodnie z zapisami 

RPO WL dotyczącymi opisu kierunkowych zasad 

wyboru projektów do dofinansowania powinny 

zostać wybierane projekty, które zapewnią 

osiągnięcie wyższej efektywności zatrudnieniowej 

niż określone progi minimalne. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 

spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie zapisów 

wniosków o płatność. 

10 1 

5)  
Grupa docelowa: 

Co najmniej 50% uczestników 

projektu, należących do grupy 

wskazanej w pkt 1 lit a-e w SZOOP, 

stanowią osoby spełniające co 

najmniej 2 przesłanki świadczące o 

posiadaniu statusu osoby w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

Kryterium wynika z rekomendacji KE i ma na celu 

przeciwdziałanie ryzyku efektu creaming - tak by 

nie wybierać przede wszystkim uczestników, 

których można szybko doprowadzić do 

zatrudnienia, w przypadku których nie ma 

potrzeby ponoszenia zbyt wysokich kosztów.  

Poprzez osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy rozumie się: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

b) kobiety, 

c) osoby z niepełnosprawnościami,  

d) osoby długotrwale bezrobotne, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 

spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu zaś na etapie realizacji będzie 

weryfikowane na bieżąco na podstawie zapisów 

5 1 
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wniosków o płatność. 

II. NEGOCJACJE 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

B) Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 
 

KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

 

 

NR KARTY
19: 1/9.2/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

□ konkursowy                         

x pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

II. KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1) Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych.  

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 20 

Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

Struktura grupy docelowej: 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika,  

iż w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują 

się osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, 

1 

                                                             
19

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
20

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 
indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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Grupę docelową w projekcie 
stanowią w 100% osoby bezrobotne, 
w tym co najmniej: 
- osoby długotrwale bezrobotne,  
- osoby o niskich kwalifikacjach, 
- osoby w wieku 50 lat i więcej 
w proporcji co najmniej takiej samej jak 
proporcja odpowiednio: osób 
długotrwale bezrobotnych, osób  
o niskich kwalifikacjach, osób w wieku 
50 lat i więcej, będących osobami 
zarejestrowanymi w urzędzie pracy 
zakwalifikowanymi do I. lub  II. profilu 
pomocy w stosunku do ogólnej liczby 
osób zarejestrowanych w danym 
urzędzie pracy (wg stanu na dzień 
31.12.2014 r.) zakwalifikowanych do I. 
lub  II. profilu pomocy, 
- osoby z niepełnosprawnościami w 
proporcji co najmniej takiej samej jak 
proporcja osób niepełnosprawnych 
będących osobami zarejestrowanymi  
w urzędzie pracy zakwalifikowanymi do 
I. lub  II. profilu pomocy w stosunku do 
ogólnej liczby osób zarejestrowanych w 
danym urzędzie pracy (wg stanu na 
dzień 31.12.2014 r.) zakwalifikowanych 
do I. lub  II. profilu pomocy, 
- osoby odchodzące z rolnictwa 
(rolnicy i członkowie ich rodzin, 
prowadzący indywidualne 
gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha 
przeliczeniowych) w proporcji co 
najmniej takiej samej jak proporcja 
wskazanych osób (rolnicy) 
zarejestrowanych w rejestrze danego 
PUP zakwalifikowanych do I. lub  II. 
profilu pomocy w stosunku do ogólnej 
liczby zarejestrowanych osób 
bezrobotnych (wg stanu na dzień 
31.12.2014 r.) zakwalifikowanych do I. 
lub  II. profilu pomocy i jednocześnie 
należące do jednej z poniżej 
wymienionych grup: 
 - osób długotrwale bezrobotnych, 
- osób o niskich kwalifikacjach,  
- osób w wieku 50 lat i więcej, 
- osób z niepełnosprawnościami, 
- kobiet. 

 

w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami oraz 

osoby odchodzące z rolnictwa. W związku z powyższym 

wsparcie oferowane w ramach RPO WL na lata 2014-

2020 skoncentrowane będzie na ww. grupach. Realizacja 

wyznaczonego celu w bezpośredni sposób przyczyni się 

do zmniejszenia bierności zawodowej, zwiększenia 

aktualizacji posiadanych umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych oraz poprawy sytuacji zatrudnieniowej osób 

z ww. grup. 

Wymagania dotyczące udziału w projektach 

poszczególnych grup uczestników są uzasadnione 

również wartościami wskaźników, do osiągnięcia których 

jest zobligowane Województwo Lubelskie w ramach RPO 

WL. 

Kryterium 2: 

Skuteczność realizacji projektu: 

W ramach projektu po opuszczeniu 

programu: 

a) pracę podejmie (łącznie  

z pracującymi na własny rachunek)  

co najmniej: 

- 45% osób bezrobotnych, 

- 28% osób długotrwale bezrobotnych, 

- 19% osób z niepełnosprawnościami; 

 

b) kwalifikacje zawodowe uzyska  

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika,  

iż w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują 

się osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne oraz osoby 

z niepełnosprawnościami. Ponadto z założeń przyjętych  

w RPO WL na lata 2014-2020 wyrażonych w wartościach 

docelowych wskaźników wynika konieczność zapewnienia 

trwałego zatrudnienia ww. grup osób. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do zmniejszenia 

poziomu bezrobocia, poprzez zwiększenie wskaźnika 

zatrudnienia w odniesieniu do osób bezrobotnych, 

długotrwale bezrobotnych oraz osób  

z niepełnosprawnościami i tym samym podniesienia ich 

1 
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co najmniej: 

- 32% osób bezrobotnych, 

- 32% osób długotrwale bezrobotnych, 

- 27% osób z niepełnosprawnościami; 

 

c) co najmniej 22% uczestników 

spośród osób odchodzących z rolnictwa 

podejmie zatrudnienie w sektorze 

pozarolniczym (odejście z KRUS do 

ZUS). 

 

kwalifikacji zawodowych. 

Osoby odchodzące z rolnictwa są grupą będącą  

w szczególnej sytuacji na lubelskim rynku pracy,  

co w kontekście struktury zawodowej w województwie 

powoduje konieczność adresowania wsparcia do rolników 

chcących odejść z rolnictwa. Zastosowanie kryterium 

przyczyni się do zmniejszenia poziomu bezrobocia osób 

odchodzących z rolnictwa. 

 

 

Kryterium 3: 

Obowiązek stosowania 

Indywidualnych Planów Działania 

(IPD):  

Projekt zakłada objęcie wszystkich 

uczestników Indywidualnymi Planami 

Działania (IPD). 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika,  

iż indywidualne podejście do uczestników wpływa  

na dopasowanie wsparcia do potrzeb uczestników 

projektów i na skuteczność pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być poprzedzona 

indywidualną diagnozą, tak aby wsparcie było skuteczne  

i zasadne. Stąd koniecznym jest objęcie Indywidualnymi 

Planami Działania (IPD) wszystkich uczestników 

projektów. 

 

1 

Kryterium 4: 

Kompleksowość wsparcia: 

W ramach projektu co najmniej 50% 
uczestników zostanie objętych  
co najmniej 2 formami wsparcia. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika,  

że zastosowanie co najmniej dwóch form wsparcia 

(kompleksowość wsparcia) wpływa na zwiększenie 

skuteczności zaplanowanych działań w ramach projektu.  

Z praktyki wynika, że należy oferować możliwie najszerszy 

dostępny zakres form pomocy na rynku pracy przy 

założeniu ich celowości, a także w odpowiedni sposób 

łączyć oferowane metody wsparcia.  

1 

Kryterium 5: 
 
Sposób realizacji szkoleń: 

 

Wszystkie szkolenia w ramach projektu: 

-  są szkoleniami zawodowymi, 

- kończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego kwalifikacje 

uczestników, 

- kończą się egzaminem zewnętrznym 

mającym na celu weryfikację 

kwalifikacji zawodowych. 

   

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń 

oferowanych w ramach RPO WL.  

Kryterium zakłada podejście kompetencyjne. Koncentruje 

się ono na uzyskaniu przez uczestników szkoleń 

konkretnej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, 

potwierdzonych standardową procedurą oceny. 

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. Dokumenty  

te (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, itp.) muszą 

zawierać informacje o zakresie szkolenia/kursu, o liczbie 

godzin szkoleniowych oraz wynikach egzaminu i być 

zgodne z właściwym rozporządzeniem MEN. 

1 

Kryterium 6: 
 
Sposób realizacji staży/ praktyk 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, że staże  

1 
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zawodowych: 
 
Założone w ramach projektu staże / 
praktyki zawodowe muszą być 
powiązane ze szkoleniami zawodowymi 
w ramach projektu. 
 

i praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 

praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że powiązanie 

staży / praktyk zawodowych ze szkoleniami zawodowymi 

w ramach projektu stanowi istotny warunek ich 

skuteczności. 

Kryterium 7: 
 
Ograniczenia czasowe staży/ praktyk  

zawodowych/ subsydiowanego 

zatrudnienia: 

 

Założone w ramach projektu staże / 

praktyki zawodowe lub subsydiowane 

zatrudnienie będą trwały przez okres 

nie krótszy niż 3 m-ce oraz nie dłuższy 

niż 6 m-cy. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, iż staże, 

praktyki zawodowe lub subsydiowane zatrudnienie 

oferują największą szansę nabycia praktycznych 

umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że 

zaproponowany okres realizacji form wsparcia 

wskazanych w treści kryterium jest optymalny do 

nabycia umiejętności praktycznych. 

 

1 

Kryterium 8: 
 
Okres realizacji projektu: 
 
Realizacja projektów PUP/MUP 
zakończy się najpóźniej 31 marca 2016 
r. 
 

Kryterium wynika z rocznej perspektywy planistycznej, 

uwzględniającej wydatkowanie środków z Funduszu Pracy 

oraz konieczność elastycznego podejścia do 

programowania i zachowania możliwości odpowiedniego 

reagowania na zmieniającą się sytuację społeczno-

gospodarczą w regionie. 

1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 21 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

……………………………………. 

   

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
22

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

                                                             
21

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów. 
22

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 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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OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY - Priorytet inwestycyjny 8.i 

DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

 

Tytuł lub zakres projektu
23

: Realizacja instrumentów i usług rynku pracy
24

 

podmiot zgłaszający
25

 ZWL 

data identyfikacji
26

 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
27

 20 PUP i MUP z województwa lubelskiego 

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 341 707 257 

szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych (PLN) 

341 707 257 

duży projekt (T/N/ND)
28

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 290 451 169 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ 

miesiąc oraz rok)
29

 

II kwartał 2015 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

II kwartał 2015 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2023 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
30

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu  
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) dla: Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 

45% 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu  28% 

                                                             
23

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.  
24

 Wymienionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. 
25

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
26

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
27

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
28

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
29

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
30

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
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(łącznie z pracującymi na własny rachunek) dla: 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu  
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) dla: Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 

19% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba 
osób bezrobotnych (łącznie  z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 
programie 

32% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba 
osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

32% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba 
osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 

27% 

Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu 22% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba osób bezrobotnych (łącznie  z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

15011 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 9006 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 751 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 2252 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 3002 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie 2422 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

 

KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

 

 

NR KARTY
31: 1/9.2/2016 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

X pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

I KWARTAŁ 2016  

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych:  
  38 366 865 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

                                                             
31

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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1. Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych. 

 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 32 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

 1) Struktura grupy docelowej: 

  

Grupę docelową w projekcie 

stanowią w 100% osoby 

pozostające bez pracy 

zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne (należące  do I lub 

II profilu pomocy), w tym co 

najmniej:  

- osoby długotrwale bezrobotne,  

- osoby o niskich kwalifikacjach,  

- osoby w wieku powyżej 50 roku 

życia  

 

- osoby z 

niepełnosprawnościami, 

 

w proporcji co najmniej takiej 

samej jak proporcja odpowiednio: 

osób długotrwale bezrobotnych, 

osób o niskich kwalifikacjach, 

osób w wieku powyżej 50 roku 

życia, osób z 

niepełnosprawnościami, w wieku 

30 lat i więcej, zarejestrowanych 

w urzędzie pracy 

zakwalifikowanych do I. lub II. 

profilu pomocy w stosunku do 

ogólnej liczby osób w wieku 30 

lat i więcej zarejestrowanych w 

danym urzędzie pracy (wg stanu 

na dzień 31.12.2015 r.), 

 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, że w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się 

osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, 

w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami oraz 

osoby odchodzące z rolnictwa. W związku z 

powyższym, wsparcie oferowane w ramach RPO WL 

na lata 2014-2020 skoncentrowane będzie na ww. 

grupach. Realizacja wyznaczonego celu w bezpośredni 

sposób przyczyni się do zmniejszenia bierności 

zawodowej, aktualizacji posiadanych umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych oraz poprawy sytuacji 

zatrudnieniowej osób z ww. grup.  

Wymagania dotyczące udziału w projektach 

poszczególnych grup uczestników są uzasadnione 

również wartościami wskaźników, do osiągnięcia 

których jest zobligowane Województwo Lubelskie w 

ramach RPO WL.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

                                                             
32

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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- osoby odchodzące z 

rolnictwa (rolnicy i członkowie 

ich rodzin, prowadzący 

indywidualne gospodarstwo rolne 

do wielkości 2 ha  

przeliczeniowych) w proporcji co 

najmniej takiej samej jak 

proporcja wskazanych osób 

(rolnicy) w wieku 30 lat i więcej, 

zarejestrowanych w rejestrze 

danego PUP zakwalifikowanych 

do I. lub II. profilu pomocy w 

stosunku do ogólnej liczby osób 

w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowanych osób 

bezrobotnych (wg stanu na dzień 

31.12.2015 r.) i jednocześnie 

należące do jednej z poniżej 

wymienionych grup:  

 osób długotrwale 

bezrobotnych,  

 osób o niskich 

kwalifikacjach,  

 osób w wieku powyżej 50 

roku życia,  

 osób z 

niepełnosprawnościami,  

 kobiet. 

2) Efektywność zatrudnieniowa:  

 

Projekt zakłada minimalny 

poziom efektywności 

zatrudnieniowej:  

- dla osób w wieku 50 lat i więcej 

na poziomie co najmniej 33%; 

- dla kobiet na poziomie co 

najmniej 39%; 

- w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami na 

poziomie co najmniej 33%; 

- w przypadku osób długotrwale 

bezrobotnych na poziomie co 

najmniej 30%; 

- w przypadku osób o niskich 

kwalifikacjach na poziomie co 

najmniej 38%; 

- w przypadku uczestników nie 

kwalifikujących się do żadnej z 

wyżej wymienionych grup na 

poziomie co najmniej 40%. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020 beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów 

realizacji projektu w wymiarze zatrudnieniowym. Pomiar 

kryterium efektywności zatrudnieniowej jest 

obowiązkowy dla grup, które ostatecznie wystąpią w 

projekcie, zgodnie z założeniami projektodawcy 

wyrażonymi we wniosku o dofinansowanie. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

3) Obowiązek stosowania 

Indywidualnych Planów 

Działania (IPD):  

 

Projekt zakłada objęcie 

wszystkich uczestników 

Indywidualnymi Planami 

Działania (IPD). 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, że 

indywidualne podejście do uczestników wpływa na 

dopasowanie wsparcia do potrzeb uczestników 

projektów i na skuteczność tej formy pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być poprzedzona 

indywidualną diagnozą, tak aby wsparcie było 

1 
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skuteczne i zasadne. Stąd koniecznym jest objęcie 

Indywidualnymi Planami Działania (IPD) wszystkich 

uczestników projektów.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

4) Sposób realizacji szkoleń:  

 

Wszystkie szkolenia w ramach 

projektu:  

a) kończą się egzaminem 

umożliwiającym uzyskanie 

kwalifikacji lub kompetencji,  

b) co najmniej 70% szkoleń w 

projekcie to szkolenia 

prowadzące do uzyskania 

kwalifikacji, 

c) co najmniej 70% uczestników 

szkoleń, o których mowa w lit. 

b,  uzyska kwalifikacje. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń 

oferowanych w ramach RPO WL 2014-2020. 

Kwalifikacje  rozumiane są zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Kryterium zakłada podejście kompetencyjne. 

Koncentruje się ono na uzyskaniu przez uczestników 

szkoleń konkretnej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, 

potwierdzonych standardową procedurą oceny. 

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. 

Dokumenty te (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, 

itp.) muszą zawierać informacje o zakresie 

szkolenia/kursu, o liczbie godzin szkoleniowych oraz 

wynikach egzaminu.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

5) Sposób realizacji staży/ 

praktyk zawodowych:  

 

a) Założone w ramach projektu 

staże/ praktyki zawodowe 

powinny być powiązane ze 

szkoleniami w ramach 

projektu lub posiadanymi już 

przez uczestników projektu  

kwalifikacjami lub 

kompetencjami. 

b) Założone w ramach projektu 

staże/ praktyki zawodowe 

będą trwały przez okres nie 

krótszy niż 3 m-ce oraz nie 

dłuższy niż 6 m-cy. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, że staże i 

praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 

praktycznych umiejętności oraz zdobycia 

doświadczenia zawodowego. Z dotychczasowych 

doświadczeń wynika, że powiązanie staży/ praktyk 

zawodowych ze szkoleniami w ramach projektu lub z 

posiadanymi przez uczestnika kwalifikacjami stanowi 

istotny warunek ich skuteczności. Zaproponowany 

okres realizacji form wsparcia wskazanych w treści 

kryterium jest optymalny do nabycia umiejętności 

praktycznych. Połączenie możliwości wykorzystania w 

praktyce zdobytych lub posiadanych już kwalifikacji 

zwiększy szanse uczestników projektu na rynku pracy. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

 6) Okres realizacji projektu:  

 

Realizacja projektów PUP/MUP 

zakończy się najpóźniej 31 

grudnia 2016 r. 

Kryterium wynika z rocznej perspektywy planistycznej, 

uwzględniającej wydatkowanie środków z Funduszu 

Pracy oraz konieczność elastycznego podejścia do 

programowania i zachowania możliwości 

odpowiedniego reagowania na zmieniającą się sytuację 

społeczno-gospodarczą w regionie.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 
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Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE33 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE34
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
35

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY - Priorytet inwestycyjny 8i 

DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

Tytuł lub zakres projektu
36

: Realizacja instrumentów i usług rynku pracy
37

 

podmiot zgłaszający
38

 ZWL 

data identyfikacji
39

 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
40

 20 PUP i MUP z województwa lubelskiego 

szacowana całkowita wartość projektu 

(PLN) 

341 707 257 

szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych (PLN) 

341 707 257 

duży projekt (T/N/ND)
41

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 290 451 169 

                                                             
33

 W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi. 
34

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
35

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020. 
36

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.  
37

 Wymienionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. 
38

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
39

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
40

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
41

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
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przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie 

(kwartał/ miesiąc oraz rok)
42

 

II kwartał 2015 r. (I kwartał 2016 r. dla naboru z 2016 r.) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

II kwartał 2015 r. (I kwartał 2016 r. dla naboru z 2016 r.) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2023 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
43

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu  

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) dla: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 

45% 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu  

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) dla: 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

28% 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu  

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) dla: Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie 

19% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób 

bezrobotnych (łącznie  z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 

32% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób 

długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

32% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 

27% 

Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu 22% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba osób bezrobotnych (łącznie  z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie 

15011 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 9006 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 751 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 2252 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 3002 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie 2422 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP 

                                                             
42

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
43

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
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PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników  

NR KARTY
44: 1/9.2/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

X pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych:  
13 039 774,35 EURO 

57 558 867,96 PLN45 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych. 

 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w 

ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 46 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

1) 1 Struktura grupy docelowej:  

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% 

osoby pozostające bez pracy:  

a) zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

(należące do I lub II profilu pomocy), w 

tym co najmniej:  

 osoby długotrwale bezrobotne - w proporcji 

co najmniej takiej samej jak proporcja osób 

długotrwale bezrobotnych w wieku 30 lat i 

więcej, zarejestrowanych w urzędzie pracy 

zakwalifikowanych do I. lub II. profilu pomocy w 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, że 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

znajdują się m.in. osoby długotrwale bezrobotne.  

Realizacja wyznaczonego celu w bezpośredni 

sposób przyczyni się do zmniejszenia bierności 

zawodowej, aktualizacji posiadanych 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz 

poprawy sytuacji zatrudnieniowej osób z ww. 

1 

                                                             
44

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
45

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu zależeć będzie od aktualnego kursu EURO.   
46

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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stosunku do ogólnej liczby osób w wieku 30 lat i 

więcej zarejestrowanych w danym urzędzie 

pracy (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.),  

b) osoby odchodzące z rolnictwa (rolnicy i 

członkowie ich rodzin, prowadzący 

indywidualne gospodarstwo rolne do 

wielkości 2 ha przeliczeniowych) w proporcji 

co najmniej takiej samej jak proporcja 

wskazanych osób (rolnicy) w wieku 30 lat i 

więcej, zarejestrowanych w rejestrze danego 

PUP zakwalifikowanych do I. lub II. profilu 

pomocy w stosunku do ogólnej liczby osób w 

wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych osób 

bezrobotnych (wg stanu na dzień 

31.12.2016 r.) i jednocześnie należące do 

jednej z poniżej wymienionych grup:  

 osób długotrwale bezrobotnych,  

 osób o niskich kwalifikacjach,  

 osób w wieku powyżej 50 roku życia,  

 osób z niepełnosprawnościami,  

 kobiet.  

grupy.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

 

 

2) 2 Efektywność zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej:  

 dla osób w wieku 50 lat i więcej: na poziomie 

co najmniej 33%;  

 dla kobiet: na poziomie co najmniej 39%;  

 w przypadku osób z niepełnosprawnościami: 

na poziomie co najmniej 33%;  

 w przypadku osób długotrwale bezrobotnych: 

na poziomie co najmniej 30%;  

 w przypadku osób o niskich kwalifikacjach (do 

poziomu ISCED 3): na poziomie co najmniej 

38%. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL). 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów 

realizacji projektu w wymiarze zatrudnieniowym. 

Pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej 

jest obowiązkowy dla grup, które ostatecznie 

wystąpią w projekcie, zgodnie z założeniami 

projektodawcy wyrażonymi we wniosku o 

dofinansowanie.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1 

3) 3 Indywidualne Plany Działania (IPD):  

Projekt zakłada objęcie wszystkich uczestników 

Indywidualnymi Planami Działania (IPD).  

 

 

 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 

Lublinie wynika, że indywidualne podejście do 

uczestników wpływa na dopasowanie wsparcia 

do potrzeb uczestników projektów i na 

skuteczność tej formy pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być poprzedzona 

indywidualną diagnozą, tak aby wsparcie było 

skuteczne i zasadne. Stąd koniecznym jest 

objęcie Indywidualnymi Planami Działania (IPD) 

wszystkich uczestników projektów.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1 
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4)  Sposób realizacji szkoleń:  

Wszystkie szkolenia w ramach projektu:  

d) kończą się egzaminem umożliwiającym 

uzyskanie kwalifikacji lub kończą się formą 

potwierdzającą uzyskanie kompetencji, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

e) co najmniej 60% szkoleń w projekcie to 

szkolenia prowadzące do uzyskania 

kwalifikacji,  

f) co najmniej 60% uczestników szkoleń, o 

których mowa w lit. b, uzyska kwalifikacje.  

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości 

szkoleń oferowanych w ramach RPO WL 2014-

2020. Kwalifikacje rozumiane są zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1 

5)  Sposób realizacji staży/ praktyk zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże/ praktyki 

zawodowe będą trwały przez okres nie krótszy 

niż 3 m-ce oraz nie dłuższy niż 6 m-cy.  

Zaproponowany okres realizacji form wsparcia 

wskazanych w treści kryterium jest optymalny do 

nabycia umiejętności praktycznych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 

6)  Okres realizacji projektu:  

Realizacja projektów PUP/MUP zakończy się 

najpóźniej 31 marca 2018 r.  

Kryterium wynika z perspektywy planistycznej, 

uwzględniającej wydatkowanie środków z 

Funduszu Pracy oraz konieczność elastycznego 

podejścia do programowania i zachowania 

możliwości odpowiedniego reagowania na 

zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą 

w regionie.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1 

 
 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych 

z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE47 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS 

w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE48
  

                                                             
47

 W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi. 
48

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości  uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
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NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH49 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY - PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I 

DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO, W TYM DŁUGOTRWALE 

BEZROBOTNYCH ORAZ ODDALONYCH OD RYNKU PRACY, TAKŻE POPRZEZ LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA ORAZ 

WSPIERANIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW  

Tytuł lub zakres projektu50: Realizacja instrumentów i usług rynku pracy51 

podmiot zgłaszający52 ZWL 

data identyfikacji53 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą54 20 PUP i MUP z województwa lubelskiego 

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 363 146 744,5755
 

szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) 363 146 744,5756
 

duży projekt (T/N/ND)
57

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 308 674 732,8858
 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)59 
I kwartał 2017 r. dla naboru z 2017 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 
I kwartał 2017 r. dla naboru z 2017 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji 

projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 
IV kwartał 2023 r. (I kwartał 2018 r. dla naboru z 2017 r.) 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
60 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

                                                                                                                                                                                                                   
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
49

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020. 
50

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
51

 Wymienionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. 
52

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
53

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. 
54

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
55

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego w styczniu 2017 r.  
56

 Jw. 
57

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
58

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego w styczniu 2017 r.  
59

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
60

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
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Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek,  po opuszczeniu 

programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 

programie 

45% 

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

programu dla: Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie  
28% 

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

programu dla: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  
19% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w 

tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 
32% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem w programie  
32% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  
27% 

Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu  22% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 15 011 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie  9 006 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  751 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie  2 252 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  3 002 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie  2 422 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników  

NR KARTY
61: 1/9.2/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

X pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2018 

                                                             
61

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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Planowane dofinansowanie ze środków publicznych:  
9 849 249 EURO 

41 955 830,89 zł
62 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych. 

 

I OCENA FORMALNO - MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 63 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1)  Struktura grupy docelowej:  

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% 

osoby pozostające bez pracy:  

a) zarejestrowane w PUP/MUP jako 

bezrobotne, 

b) osoby odchodzące z rolnictwa (rolnicy i 

członkowie ich rodzin, prowadzący 

indywidualne gospodarstwo rolne do 

wielkości 2 ha przeliczeniowych 

zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby 

bezrobotne) w proporcji co najmniej takiej 

samej jak proporcja wskazanych osób 

(rolnicy) w wieku 30 lat i więcej, 

zarejestrowanych w rejestrze danego 

PUP/MUP w stosunku do ogólnej liczby 

osób w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg 

stanu na dzień 31.12.2017 r.) 

należące do co najmniej jednej z poniżej 

wymienionych grup:  

 osób długotrwale bezrobotnych w proporcji co 

najmniej takiej samej jak proporcja osób 

długotrwale bezrobotnych w wieku 30 lat i 

więcej, zarejestrowanych w urzędzie pracy w 

stosunku do ogólnej liczby osób w wieku 30 lat i 

więcej zarejestrowanych w danym urzędzie 

pracy (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.),  

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, że 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

znajdują się m.in. osoby długotrwale bezrobotne.  

Realizacja wyznaczonego celu w bezpośredni 

sposób przyczyni się do zmniejszenia bierności 

zawodowej, aktualizacji posiadanych 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz 

poprawy sytuacji zatrudnieniowej osób z ww. 

grupy.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

 

 

1 

                                                             
62

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu zależeć będzie od aktualnego kursu EURO.   
63

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. W 

trybie pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych specyficznych. 
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 osób o niskich kwalifikacjach,  

 osób w wieku 50 lat i więcej,  

 osób z niepełnosprawnościami,  

 kobiet
64

.  

2) 2 Efektywność zatrudnieniowa:  

 

W przypadku osób pozostających bez pracy w 

momencie przystąpienia do projektu, w projekcie 

zakłada się realizację minimalnych poziomów 

efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich grup 

docelowych. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL). 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów 

realizacji projektu w wymiarze zatrudnieniowym. 

Pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej 

jest obowiązkowy dla grup, które ostatecznie 

wystąpią w projekcie, zgodnie z założeniami 

projektodawcy wyrażonymi we wniosku o 

dofinansowanie.  

Minimalny poziom kryterium efektywności 

zatrudnieniowej jest ustalany przez MR  

i podawany do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej administrowanej przez MR: 

http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale 

Zapoznaj się z prawem i dokumentami. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 

3) 3 Indywidualne Plany Działania (IPD):  

Projekt zakłada objęcie wszystkich uczestników 

Indywidualnymi Planami Działania (IPD).  

 

 

 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 

Lublinie wynika, że indywidualne podejście do 

uczestników wpływa na dopasowanie wsparcia 

do potrzeb uczestników projektów i na 

skuteczność tej formy pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być poprzedzona 

indywidualną diagnozą, tak aby wsparcie było 

skuteczne i zasadne. Stąd koniecznym jest 

objęcie Indywidualnymi Planami Działania (IPD) 

wszystkich uczestników projektów.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 

4)  Sposób realizacji szkoleń:  

Wszystkie szkolenia w ramach projektu:  

a) kończą się egzaminem umożliwiającym 

uzyskanie kwalifikacji lub kończą się 

formą potwierdzającą uzyskanie 

kompetencji, zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020, 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości 

szkoleń oferowanych w ramach RPO WL 2014-

2020. Kwalifikacje rozumiane są zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 

                                                             
64 Definicje poszczególnych grup docelowych wskazane są w SZOOP obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru.  
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b) co najmniej 50% szkoleń w projekcie to 

szkolenia prowadzące do uzyskania 

kwalifikacji,  

c) co najmniej 50% uczestników szkoleń, o 

których mowa w lit. b, uzyska kwalifikacje.  

5)  Sposób realizacji szkoleń: 

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi 

potrzebami i potencjałem uczestnika projektu 

oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego 

lokalnego lub regionalnego rynku pracy 

Celem zastosowania kryterium jest osiągnięcie 

bardziej efektywnych rezultatów proponowanego 

wsparcia oraz dostosowanie kwalifikacji i 

kompetencji osób pozostających bez 

zatrudnienia do potrzeb zidentyfikowanych na 

lokalnym rynku pracy, co w konsekwencji 

pozwoli na zwiększenie ich szans na podjęcie 

stałego zatrudnienia. Efektywna analiza rynku 

pracy wpłynie na rzeczywistą poprawę sytuacji 

uczestników projektu. Szkolenia dotyczące 

kompetencji społecznych, które są wskazane w 

klasyfikacji ESCO mogą wynikać wyłącznie ze 

zdiagnozowanych potrzeb i potencjału danego 

uczestnika projektu. Pozostałe szkolenia muszą 

być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i 

potencjałem uczestnika projektu oraz 

zdiagnozowanymi potrzebami właściwego 

lokalnego lub regionalnego rynku pracy. 

Kryterium wynika z zapisów 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 zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

6)  Sposób realizacji staży/ praktyk zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże/ praktyki 

zawodowe będą trwały przez okres nie krótszy 

niż 3 m-ce oraz nie dłuższy niż 6 m-cy 

W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze 

specyfiki stanowiska pracy, na którym odbywa 

się staż, może być wydłużony stosownie do 

programu stażu.  

Zaproponowany okres realizacji form wsparcia 

wskazanych w treści kryterium jest optymalny do 

czasu niezbędnego do nabycia umiejętności 

praktycznych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 

7)  Okres realizacji projektu:  

Realizacja projektów PUP/MUP zakończy się 

najpóźniej 31 marca 2019 r.  

Kryterium wynika z perspektywy planistycznej, 

uwzględniającej wydatkowanie środków z 

Funduszu Pracy oraz konieczność elastycznego 

podejścia do programowania i zachowania 

możliwości odpowiedniego reagowania na 

zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą 

w regionie.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 

8)  Kryteria rekrutacji do projektu:  

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze 

wsparcia osobom, które zakończyły udział w 

projektach z zakresu włączenia społecznego 

realizowanych w ramach Osi 11 Włączenie 

społeczne RPO WL oraz współpracuje w tym 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności 
umożliwienia udziału w projektach osobom, 
które wcześniej skorzystały ze wsparcia w 
postaci aktywizacji społecznej udzielanego w 
projektach realizowanych w ramach CT9. 

Wsparcie w ramach CT 9 kierowane jest do 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

1 
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zakresie z działającymi na obszarze realizacji 

projektu instytucjami pomocy i integracji 

społecznej. 

którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest 
w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w 
zakresie integracji społecznej. Zastosowanie 
powyższego kryterium zapewni 
komplementarność działań podejmowanych 
przez podmioty realizujące projekty w celach 
tematycznych 8 i 9. Aby zapewnić pełen pakiet 
działań skierowanych do osób oddalonych od 
rynku pracy, uczestnicy projektów z zakresu 
aktywnej integracji będą mieli możliwość 
skorzystania z instrumentów aktywnej polityki 
rynku pracy w projektach realizowanych w CT8. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE65 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE66
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
67

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY - Priorytet inwestycyjny 8i 

DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników  

Tytuł lub zakres projektu
68

: Realizacja instrumentów i usług rynku pracy
69

 

podmiot zgłaszający
70

 ZWL 

                                                             
65

 W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi. W trybie 
pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny. 
66

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 
zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów.  
Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM – w przypadku spełnienia kryterium albo 

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
67

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020. 
68

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.  
69

 Wymienionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. 
70

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
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data identyfikacji
71

 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
72

 20 PUP i MUP z województwa lubelskiego 

szacowana całkowita wartość projektu (zł) 350 452 527,70
73

 

szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (zł) 350 452 527,70
74

 

duży projekt (T/N/ND)
75

 ND 

szacowany wkład UE (zł) 297 884 648,97
76

 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)
77

 
I kwartał 2018 r. dla naboru z 2018 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 
I kwartał 2018 r. dla naboru z 2018 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji 

projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 
IV kwartał 2023 r. (I kwartał 2019 r. dla naboru z 2018 r.) 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
78

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

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

programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 

programie 

45% 

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

programu dla: Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie  
28% 

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

programu dla: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  
19% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w 

tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 
32% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem w programie  
32% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  
27% 

Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu  22% 

                                                             
71

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
72

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
73

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego we wrześniu2017 r. 
74

 Jw. 
75

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
76

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego we wrześniu 2017 r. 
77

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
78

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 15 011 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie  9 006 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  751 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie  2 252 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  3 002 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie  2 422 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 

oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 

pracowników  

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym głównie osób 

starszych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz  

o niskich kwalifikacjach) 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.  

NR KARTY
79: 2/9.2/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

X pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  IV KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych:  
10 725 290 EURO

80 

45 992 188,57 zł81 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych. 

I OCENA FORMALNO - MERYTORYCZNA 

A.KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

                                                             
79

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
80 Kwota podana w EUR jest kwotą wynikającą z Kontraktu terytorialnego.  
81

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu zależeć będzie od aktualne go kursu EURO.   
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Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B.KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 82 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Struktura grupy docelowej:  

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowane w PUP/MUP 

jako osoby bezrobotne, należące 

co najmniej do jednej z 

następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

b) osoby długotrwale 

bezrobotne,  

c) kobiety, 

d) osoby z 

niepełnosprawnościami, 

e) osoby o niskich 

kwalifikacjach, 

f) osoby bezrobotne nie 

należące do grup wskazanych 

powyżej, 

(osoby wskazane w pkt a) do e) 

stanowią min. 60% uczestników 

projektu, osoby wskazane w pkt 

f) stanowią max. 20% ogólnej 

liczby bezrobotnych objętych 

wsparciem),  

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin 

w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowani w PUP/MUP 

jako osoby bezrobotne, w 

proporcji co najmniej takiej 

samej, jak proporcja 

wskazanych osób (rolnicy) 

zarejestrowanych w rejestrze 

danego PUP/MUP w stosunku 

do ogólnej liczby osób 

bezrobotnych w wieku 30 lat i 

więcej zarejestrowanych w 

danym urzędzie (wg stanu na 

dzień 30.06.2018), należące co 

najmniej do jednej z 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, że w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy znajdują się m.in. osoby odchodzące z rolnictwa. Ze 

względu na wysoki poziom ukrytego bezrobocia, w tym głównie na 

obszarach wiejskich, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8i w Programie 

została zaplanowana reorientacja zawodowa osób odchodzących z 

rolnictwa w celu podejmowania przez nich zatrudnienia poza rolnictwem. 

Realizacja wyznaczonego celu w bezpośredni sposób przyczyni się do 

zmniejszenia bierności zawodowej, aktualizacji posiadanych umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych oraz poprawy sytuacji zatrudnieniowej osób z 

ww. grupy.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane 

na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. W trybie 

pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych specyficznych. 
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następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

b) osoby długotrwale 

bezrobotne, 

c) kobiety, 

d) osoby z 

niepełnosprawnościami, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach 

zamierzający odejść z rolnictwa.  

2) 2 Efektywność zatrudnieniowa:  

W przypadku osób 

pozostających bez pracy w 

momencie przystąpienia do 

projektu, w projekcie zakłada 

się realizację minimalnych 

poziomów efektywności 

zatrudnieniowej dla wszystkich 

grup docelowych. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL). Zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020 beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów realizacji projektu w 

wymiarze zatrudnieniowym. Pomiar kryterium efektywności 

zatrudnieniowej jest obowiązkowy dla grup, które ostatecznie wystąpią w 

projekcie, zgodnie z założeniami projektodawcy wyrażonymi we wniosku o 

dofinansowanie. Projekty w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8i będą 

realizowane w oparciu o kryteria minimalnej efektywności 

zatrudnieniowej mierzone według metodologii nieuwzględniającej umów 

cywilno-prawnych. 

Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej jest ustalany 

przez MIiR i podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

administrowanej przez MIiR: http://www.miir.gov.pl  oraz na portalu: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i 

dokumentami. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

3) 3 Identyfikacja potrzeb 

uczestników projektu:  

Udzielenie wsparcia w ramach 

projektu jest poprzedzone 

identyfikacją potrzeb uczestnika 

projektu (w tym m.in. poprzez 

diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych, możliwości 

doskonalenia zawodowego) 

oraz opracowaniem lub 

aktualizacją dla każdego 

uczestnika projektu 

Indywidualnego  Planu 

Działania, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a 

ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy.  

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

wynika, że indywidualne podejście do uczestników wpływa na 

dopasowanie wsparcia do potrzeb uczestników projektów i na skuteczność 

tej formy pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być poprzedzona indywidualną diagnozą 

tak, aby wsparcie było skuteczne i zasadne. Stąd koniecznym jest objęcie 

Indywidualnymi Planami Działania (IPD) uczestników projektów zgodnie z 

zakresem wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

4)  Sposób realizacji szkoleń:  

Wszystkie szkolenia w ramach 

projektu:  

a) kończą się egzaminem 

umożliwiającym 

uzyskanie kwalifikacji 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń oferowanych w 

ramach RPO WL 2014-2020. Kwalifikacje rozumiane są zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 
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lub kończą się formą 

potwierdzającą 

uzyskanie 

kompetencji, zgodnie 

z Wytycznymi w 

zakresie 

monitorowania 

postępu rzeczowego 

realizacji programów 

operacyjnych na lata 

2014-2020, 

b) co najmniej 50% szkoleń w 

projekcie to szkolenia 

prowadzące do uzyskania 

kwalifikacji,  

c) co najmniej 50% 

uczestników szkoleń, o 

których mowa w lit. b, 

uzyska kwalifikacje. 

5)  Sposób realizacji szkoleń: 

Szkolenia są zgodne ze 

zdiagnozowanymi potrzebami i 

potencjałem uczestnika projektu 

oraz zdiagnozowanymi 

potrzebami właściwego 

lokalnego lub regionalnego 

rynku pracy  (będą odpowiadały 

na zdiagnozowane 

zapotrzebowanie w regionie, w 

tym m.in. w sektorach białej, 

srebrnej i zielonej gospodarki). 

Celem zastosowania kryterium jest osiągnięcie bardziej efektywnych 

rezultatów proponowanego wsparcia oraz dostosowanie kwalifikacji i 

kompetencji osób pozostających bez zatrudnienia do potrzeb 

zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy, co w konsekwencji pozwoli na 

zwiększenie ich szans na podjęcie stałego zatrudnienia. Efektywna analiza 

rynku pracy wpłynie na rzeczywistą poprawę sytuacji uczestników 

projektu. Szkolenia dotyczące kompetencji społecznych, które są wskazane 

w klasyfikacji ESCO, mogą wynikać wyłącznie ze zdiagnozowanych potrzeb 

i potencjału danego uczestnika projektu. Pozostałe szkolenia muszą być 

zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu 

oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego 

rynku pracy. 

Kryterium wynika z zapisów 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 zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

6)  Sposób realizacji staży/ praktyk 

zawodowych: 

Założone w ramach projektu 

staże/ praktyki zawodowe będą 

trwały przez okres nie krótszy 

niż 3 m-ce oraz nie dłuższy niż 6 

m-cy. 

Zaproponowany okres realizacji form wsparcia wskazanych w treści 

kryterium jest optymalny w kontekście czasu niezbędnego do nabycia 

umiejętności praktycznych do wykonywania pracy.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

7)  Budżet projektu: 

Wartość środków 

przeznaczonych na realizację 

wsparcia w postaci 

jednorazowych środków na 

podjęcie działalności 

gospodarczej, nie może 

przekraczać 20% wartości 

projektu. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). 

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż ok 20% alokacji z PI 8.i 

przeznaczone zostanie na jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w Działaniu 9.2.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 
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8)  Kryteria rekrutacji do projektu:  

Beneficjent zapewnia możliwość 

skorzystania ze wsparcia 

osobom, które zakończyły udział 

w projektach z zakresu 

włączenia społecznego, 

realizowanych w ramach Osi 11 

Włączenie społeczne RPO WL 

oraz współpracuje w tym 

zakresie z działającymi na 

obszarze realizacji projektu 

instytucjami pomocy i integracji 

społecznej. 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności umożliwienia udziału w 

projektach osobom, które wcześniej skorzystały ze wsparcia w postaci 

aktywizacji społecznej, udzielanego w projektach realizowanych w ramach 

CT9. 

Wsparcie w ramach CT 9 kierowane jest do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, którym do aktywizacji zawodowej niezbędne 

jest, w pierwszej kolejności, udzielenie wsparcia w zakresie integracji 

społecznej. Zastosowanie powyższego kryterium zapewni 

komplementarność działań podejmowanych przez podmioty realizujące 

projekty w celach tematycznych 8 i 9. Aby zapewnić pełen pakiet działań 

skierowanych do osób oddalonych od rynku pracy, uczestnicy projektów z 

zakresu aktywnej integracji będą mieli możliwość skorzystania z 

instrumentów aktywnej polityki rynku pracy w projektach realizowanych w 

CT8. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE  

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 
83

 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE84
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
85

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY - Priorytet inwestycyjny 8i 

DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników  

Tytuł lub zakres projektu86: Realizacja instrumentów i usług rynku pracy87 

                                                             
83

W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi.  

W trybie pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny.    
84

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie 

jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium 

będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM  – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
85

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020. 
86

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
87

 Wymienionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. 
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podmiot zgłaszający88 ZWL 

data identyfikacji89 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą90 
Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy z terenu 

województwa lubelskiego 

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 352 788 988,0791
 

szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) 352 788 988,0792
 

duży projekt (T/N/ND)93 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 299 870 639,8694
 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)95 
IV kwartał 2018 r. dla naboru na 2019 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 
I kwartał 2019 r. dla naboru na 2019 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji 

projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 
IV kwartał 2023 r. (I kwartał 2020 r. dla naboru na 2019 r.) 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
96 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 

dla: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie.  
45% 

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

dla: Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
28% 

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

dla: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
19% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie. 
32% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie. 
32% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie. 
27% 

                                                             
88

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
89

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. 
90

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
91

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego we wrześniu 2018  r. 
92

 Jw. 
93

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże 
(koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
94

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego we wrześniu 2018 r. 
95

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
96

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
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Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu. 22% 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. 223 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie. 2 564 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 1 552 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 94 

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

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 794 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie. 316 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie. 
186 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

a)  Cel główny projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. w ramach projektów 

pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z województwa lubelskiego 

b)  Główne zadania przewidziane 
do realizacji w projekcie ze 
wskazaniem grup docelowych 

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, z późn. zm.) z 

wyłączeniem robót publicznych, w szczególności: 

- staże, 

- szkolenia bezrobotnych, 

- przygotowanie zawodowe dorosłych, 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Grupa docelowa:  

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, 

należące co najmniej do jednej z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

b) osoby długotrwale bezrobotne, 

c) kobiety, 

d) osoby z niepełnosprawnościami, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

f) osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej. 

Osoby wskazane w pkt a) do e) stanowią min. 60% uczestników projektu, osoby wskazane 

w pkt f) stanowią max. 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych wsparciem. 

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako 

osoby bezrobotne należące co najmniej do jednej z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

b) osoby długotrwale bezrobotne, 

c) kobiety, 
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d) osoby z niepełnosprawnościami, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach 

zamierzający odejść z rolnictwa. 

c)  Podmiot, który będzie 
wnioskodawcą 

Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy z terenu województwa lubelskiego 

d)  Uzasadnienie wskazania 
podmiotu, który będzie 
wnioskodawcą97 

Powiatowe urzędy pracy, jako instytucje rynku pracy dysponujące środkami Funduszu 

Pracy, są podmiotami realizującymi zadania publiczne, wskazanymi w SZOOP w ramach 

RPO WL do realizacji projektów pozakonkursowych o charakterze wdrożeniowym, 

polegających na świadczeniu instrumentów i usług rynku pracy na rzecz ostatecznych 

odbiorców wsparcia. 

e)  Przewidywany okres realizacji 
projektu 

01.01.2019 – 31.03.2020 

f)  Szacowany budżet projektu  
w podziale na lata 

2019 r. – 39 163 929,47 

2020 r. – 6 828 259,10 

g)  Zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami 
rezultatu i produktu dla 
naboru na 2019 r. 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO: 

Jw. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Jw. 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 
 

KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP  

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I  

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym 

głównie osób starszych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale 

bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. 

 

 

NR KARTY
98: 

1/9.2/2020 
 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 
konkursowy 

X 
pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  OKREŚLONY NA PÓŹNIEJSZYM ETAPIE 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych:  OKREŚLONE NA PÓŹNIEJSZYM ETAPIE 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU:  

Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych. 

                                                             
97

 O ile nie został wskazany w programie operacyjnym. 
98

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 99 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do typów 

projektów w ramach 

naboru 

1)  Struktura grupy docelowej:  

1. Osoby w wieku 30 lat i 

więcej zarejestrowane w 

PUP/MUP jako osoby 

bezrobotne, należące co 

najmniej do jednej z 

następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i 

więcej,   

b) osoby długotrwale 

bezrobotne, 

c) kobiety, 

d) osoby z 

niepełnosprawnościami, 

e) osoby o niskich 

kwalifikacjach, 

f) osoby bezrobotne nie 

należące do grup wskazanych 

powyżej. 

Osoby wskazane w pkt a) do e) 

stanowią min. 60% uczestników 

projektu, osoby wskazane w pkt 

f) stanowią max. 20% ogólnej 

liczby bezrobotnych objętych 

wsparciem. 

 

2. Rolnicy i członkowie ich 

rodzin w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowani w PUP/MUP 

jako osoby bezrobotne, 

należące co najmniej do jednej 

z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i 

więcej,   

b) osoby długotrwale 

bezrobotne, 

c) kobiety, 

d) osoby z 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). 

Z diagnozy województwa lubelskiego 

wynika, że w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy znajdują się m.in. osoby 

odchodzące z rolnictwa. Ze względu na 

wysoki poziom ukrytego bezrobocia, w tym 

głównie na obszarach wiejskich, w ramach 

Priorytetu Inwestycyjnego 8i w Programie 

została zaplanowana reorientacja zawodowa 

osób odchodzących z rolnictwa w celu 

podejmowania przez nich zatrudnienia poza 

rolnictwem. Realizacja wyznaczonego celu 

w bezpośredni sposób przyczyni się do 

zmniejszenia bierności zawodowej, 

aktualizacji posiadanych umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych oraz poprawy 

sytuacji zatrudnieniowej osób z ww. grupy.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

1 

                                                             
99

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. W 

trybie pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych specyficznych. 
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niepełnosprawnościami, 

e) osoby o niskich 

kwalifikacjach 

zamierzający odejść z rolnictwa. 

2)  Efektywność zatrudnieniowa:  

W projekcie zakłada się 

realizację minimalnych 

poziomów efektywności 

zatrudnieniowej dla wszystkich 

grup docelowych. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL). 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów 

realizacji projektu w wymiarze 

zatrudnieniowym. Pomiar kryterium 

efektywności zatrudnieniowej jest 

obowiązkowy dla grup, które ostatecznie 

wystąpią w projekcie, zgodnie z założeniami 

projektodawcy wyrażonymi we wniosku o 

dofinansowanie. Projekty w ramach 

Priorytetu inwestycyjnego 8i będą 

realizowane w oparciu o kryteria minimalnej 

efektywności zatrudnieniowej mierzone 

według metodologii nieuwzględniającej 

umów cywilno-prawnych. 

Minimalny poziom kryterium efektywności 

zatrudnieniowej jest ustalany przez MIiR i 

podawany do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej administrowanej przez 

MIiR: http://www.miir.gov.pl  oraz na portalu: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w 

dziale Zapoznaj się z prawem i 

dokumentami. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

3)  Identyfikacja potrzeb 

uczestników projektu:  

Udzielenie wsparcia w ramach 

projektu jest poprzedzone 

pogłębioną analizą 

umiejętności, predyspozycji i 

problemów zawodowych 

danego uczestnika projektu, i z 

nim uzgodnione, m.in. poprzez 

opracowanie/aktualizację dla 

każdego uczestnika projektu 

Indywidualnego Planu 

Działania, o którym mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a 

ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy.  

Z danych zawartych w badaniach 

ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie wynika, że 

indywidualne podejście do uczestników 

wpływa na dopasowanie wsparcia do 

potrzeb uczestników projektów i na 

skuteczność tej formy pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być 

poprzedzona indywidualną diagnozą tak, 

aby wsparcie było skuteczne i zasadne. Stąd 

koniecznym jest objęcie Indywidualnymi 

Planami Działania (IPD) uczestników 

projektów zgodnie z zakresem wynikającym 

z ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. Zastosowana 

analiza pozwoli na dopasowanie oferty 

pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na 

rzeczywiste potrzeby danego uczestnika 

projektu. Każdy z uczestników projektu 

powinien otrzymać ofertę wsparcia 

obejmującą wszystkie formy wsparcia, które 

1 
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zostaną zidentyfikowane jako celowe do 

poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub 

uzyskania zatrudnienia 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

4)  Sposób realizacji szkoleń:  

Wszystkie szkolenia w ramach 

projektu:  

a) kończą się egzaminem 

umożliwiającym uzyskanie 

kwalifikacji lub kończą się 

formą potwierdzającą 

uzyskanie kompetencji, 

zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego 

realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-

2020, 

b) co najmniej 50% szkoleń w 

projekcie to szkolenia 

prowadzące do uzyskania 

kwalifikacji,  

c) co najmniej 50% 

uczestników szkoleń, o 

których mowa w lit. b, 

uzyska kwalifikacje. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia 

jakości szkoleń oferowanych w ramach RPO 

WL 2014-2020. Kwalifikacje rozumiane są 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

5)  Sposób realizacji szkoleń:  

W przypadku realizacji wsparcia 

w formie szkoleń, są one 

zgodne ze zdiagnozowanymi 

potrzebami i potencjałem 

uczestnika projektu oraz 

zdiagnozowanymi potrzebami 

właściwego lokalnego lub 

regionalnego rynku pracy. 

Celem zastosowania kryterium jest 

osiągnięcie bardziej efektywnych rezultatów 

proponowanego wsparcia oraz 

dostosowanie kwalifikacji i kompetencji osób 

pozostających bez zatrudnienia do potrzeb 

zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy, 

co w konsekwencji pozwoli na zwiększenie 

ich szans na podjęcie stałego zatrudnienia. 

Efektywna analiza rynku pracy wpłynie na 

rzeczywistą poprawę sytuacji uczestników 

projektu. Szkolenia dotyczące kompetencji 

społecznych, które są wskazane w 

klasyfikacji ESCO, mogą wynikać wyłącznie 

ze zdiagnozowanych potrzeb i potencjału 

danego uczestnika projektu. Pozostałe 

szkolenia muszą być zgodne ze 

zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem 

uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi 

potrzebami właściwego lokalnego lub 

regionalnego rynku pracy. Ocenie podlega, 

czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji 

lub kompetencji w zawodach oczekiwanych 

przez pracodawców w województwie lub 

powiecie/powiatach, z których pochodzą 

uczestnicy projektu, w oparciu o dane 

wynikające z dokumentu Barometr zawodów 

najbardziej aktualnego na dzień składania 

wniosku o dofinansowanie lub analizy ofert 

1 
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pracodawców. 

Kryterium wynika z zapisów 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 zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

6)  Budżet projektu: 

Wartość środków 

przeznaczonych na realizację 

wsparcia w postaci 

jednorazowych środków na 

podjęcie działalności 

gospodarczej, nie może 

przekraczać 20% wartości 

projektu  

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). 

Programując wsparcie przyjęto założenie, iż 

ok 20% alokacji z PI 8.i przeznaczone 

zostanie na jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej  w Działaniu 9.2.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

7)  Kryteria rekrutacji do 
projektu:  

Beneficjent zapewnia możliwość 

skorzystania ze wsparcia 

osobom, które zakończyły 

udział w projektach z zakresu 

włączenia społecznego, 

realizowanych w ramach Osi 11 

Włączenie społeczne RPO WL 

oraz współpracuje w tym 

zakresie z działającymi na 

obszarze realizacji projektu 

instytucjami pomocy i integracji 

społecznej. 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności umożliwienia udziału w 

projektach osobom, które wcześniej 

skorzystały ze wsparcia w postaci 

aktywizacji społecznej, udzielanego w 

projektach realizowanych w ramach CT9. 

Wsparcie w ramach CT 9 kierowane jest do 

osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, którym do aktywizacji 

zawodowej niezbędne jest, w pierwszej 

kolejności, udzielenie wsparcia w zakresie 

integracji społecznej. Zastosowanie 

powyższego kryterium zapewni 

komplementarność działań podejmowanych 

przez podmioty realizujące projekty w celach 

tematycznych 8 i 9. Aby zapewnić pełen 

pakiet działań skierowanych do osób 

oddalonych od rynku pracy, uczestnicy 

projektów z zakresu aktywnej integracji będą 

mieli możliwość skorzystania z instrumentów 

aktywnej polityki rynku pracy w projektach 

realizowanych w CT8. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE100 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

                                                             
100

 W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi. 
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współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE101
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
102

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY - Priorytet inwestycyjny 8i 

DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP 

PRIORYTET INWESTYCYJNY Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, 

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na  rzecz 

zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników  

Tytuł lub zakres 

projektu
103

: 

 Realizacja instrumentów i usług rynku pracy
104

 

podmiot zgłaszający
105

  ZWL 

data identyfikacji
106

  12.02.2015 

podmiot, który będzie 

wnioskodawcą
107

 

 Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy z terenu 

województwa lubelskiego 

szacowana całkowita 

wartość projektu (PLN) 

 360 876 100,46
108

 

szacowana wartość 

kosztów kwalifikowalnych 

(PLN) 

 360 876 100,46
109

 

duży projekt (T/N/ND)
110

  nd 

szacowany wkład UE 

(PLN) 

 306 744 685,83
111

 

przewidywany w dniu 

identyfikacji termin  

 I kwartał 2020 r. dla naboru na 2020 r. 

                                                             
101

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
102

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
103

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
104

 Wymienionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. 
105

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
106

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. 
107

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
108 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego w październiku 2019 r. 
109 J.w. 
110

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
111 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego w październiku 2019 r. 
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złożenia wniosku o 

dofinansowanie (kwartał/ 

miesiąc oraz rok)
112

 

przewidywany w dniu 

identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji 

projektu (kwartał/miesiąc 

oraz rok) 

 

I kwartał 2020 r. dla naboru na 2020 r. 

przewidywany w dniu 

identyfikacji termin 

zakończenia realizacji 

projektu (kwartał/miesiąc 

oraz rok) 

 

IV kwartał 2023 r. (czerwiec 2021 r. dla naboru na 2020 r.) 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
113

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

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

po opuszczeniu programu dla: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych, objętych wsparciem w programie.  

wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

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

po opuszczeniu programu dla: Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie. 

wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

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

po opuszczeniu programu dla: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie. 

wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób 

bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie. 

wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób 

długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 

wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla: Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 

wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu. 
wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

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

działalności gospodarczej. 

wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:   

                                                             
112

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
113

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
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Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 

programie. 

wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 
wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 
wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie. 
wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie. 

wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

 

 
 
 

C) Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

 

KARTA DZIAŁANIA 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8III  

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw  

 

 

NR KARTY
114: 1/9.3/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

                                                             
114

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2015  

II KWARTAŁ 2016  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

obejmujące: 

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, 

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).  

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 115 

Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

Kryterium 1: 

Kompleksowość wsparcia: 

1) W ramach projektu obligatoryjnie 

realizowane są wszystkie formy 

wsparcia określone w typie projektu 

1 lit. a-c. 

2) Co najmniej 80% uczestników 

projektu zostanie objętych co 

najmniej 2 formami wsparcia, w tym 

obligatoryjnie zostaną oni objęci 

dotacją na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (typ projektu 1 lit. b). 

Kryterium wynika z doświadczeń we wdrażaniu 

komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013. Kryterium, poprzez nałożenie 

wymogu kompleksowości wsparcia udzielanego w ramach 

projektu, ma na celu zapewnienie efektywności i 

skuteczności wsparcia na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 2: 

Mechanizmy zapewnienia trwałości: 

Uczestnik projektu zapewnia środki 

własne na założenie działalności 

gospodarczej w wysokości co najmniej 

2% wartości przyznanej dotacji.  

Kryterium ma na celu zapewnienie trwałości udzielanego 

wsparcia, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 3: 

Liczebność grupy docelowej: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie osób. Kryterium ograniczy koszty 

zarządzania projektami, które w przypadku objęcia 

wsparciem większej liczby osób przez jednego 

1 

                                                             
115

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 
indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 
wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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minimum 50 osób. 

 

doświadczonego wnioskodawcę zostaną znacznie 

ograniczone niż przy realizacji kilku projektów 

obejmujących łącznie tę samą liczbę osób.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 4: 

Cross – financing i zakup środków 

trwałych: 

a) Projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy  

z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (cross-

financingu). 

b) Zakup środków trwałych w 

projekcie może dotyczyć 

wyłącznie kategorii wydatków 

związanych z zapewnieniem 

realizacji zasady równości szans 

osób z niepełnosprawnościami. 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 

ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 5: 

Doświadczenie Beneficjenta: 

Beneficjent posiada co najmniej 2 

letnie doświadczenie w zakresie 

/obszarze merytorycznym, którego 

dotyczy projekt.  

W przypadku projektów partnerskich 

powyższe warunki muszą zostać 

spełnione przez co najmniej jednego  

z partnerów w projekcie. 

Kryterium wynika z doświadczeń we wdrażaniu 

komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 i ma na celu zapewnienie 

prawidłowej realizacji projektu poprzez podmioty 

posiadające niezbędne doświadczenie. Doświadczenie w 

obszarze merytorycznym rozumiane jest nie tylko jako 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa, ale 

również jako doświadczenie w udzielaniu środków na 

rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 

(bezzwrotnych i/lub zwrotnych) oraz monitorowanie ich 

prawidłowego wykorzystania. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 6: 

Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa  nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie projektu 

w konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Ma ono również 

za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami  

w przypadku większej liczby wniosków od jednego 

wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu 

w charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza  

to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  

w których dany podmiot występuje jako wnioskodawca, 

może występować w innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie wnioski 

złożone w odpowiedzi na konkurs,  

1 



68 
 

w związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę 

kryterium formalnego specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane na 

KOP. 

Kryterium 7: 

Trwałość projektu: 

Projekt zapewnia, że wnioskodawca 

zobowiąże uczestników do 

prowadzenia działalności gospodarczej 

rozpoczętej w ramach projektu co 

najmniej przez okres 12 miesięcy od 

dnia faktycznego rozpoczęcia 

działalności gospodarczej (zgodnie z 

aktualnym wpisem do CEIDG lub 

KRS). 

Kryterium ma na celu zapewnienie trwałości udzielanego 

wsparcia, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. b 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 116 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

Kryterium 1: 

Skuteczność realizacji 

projektu: 

W ramach projektu, w co najmniej 

20% przedsiębiorstw powstałych 

wskutek przyznania wsparcia 

finansowego na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

zostaną utworzone dodatkowe 

miejsca pracy w okresie 12 

miesięcy od dnia ich utworzenia. 

Zgodnie z założeniami wskaźnika rezultatu 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

15 1 

Kryterium 2: 

Skuteczność realizacji 

projektu: 

Projekt zakłada utworzenie 

dodatkowych miejsc pracy przez 

uczestników projektu, którzy 

dzięki środkom EFS założą 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

10 1 
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 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 
będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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własną działalność gospodarczą i 

utworzą dodatkowe miejsca pracy 

dla innych osób w sektorach         

- białej gospodarki (tj. sektory 

związane z lecznictwem, ochroną 

zdrowia, farmaceutyczne, 

usługami medyczno-

opiekuńczymi oraz przemysłem 

produktów medycznych) 

i/lub, 

- zielonej gospodarki (poza 

rolnictwem), tj. sektory związane 

z transportem zbiorowym, 

odnawialnymi źródłami energii, 

budownictwem oraz gospodarką 

odpadami. 

Kryterium 3: 

Struktura grupy docelowej: 

Wsparcie obejmuje w min. 5% 

osoby odchodzące z rolnictwa 

planujące rozpocząć prowadzenie 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej*. 

*- pod pojęciem osoby odchodzącej z 

rolnictwa rozumiemy rolnika 

zarejestrowanego w PUP/MUP jako 

osoba bezrobotna, prowadzącego 

indywidualne gospodarstwo rolne do 

wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz 

ubezpieczonego w KRUS, dla którego 

został ustalony I (tzw. bezrobotni 

aktywni) lub II (tzw. wymagający 

wsparcia) profil pomocy. Ponadto 

osoba taka znajduje się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, co 

oznacza iż należy co najmniej do 

jednej z następujących grup: 

- osoby w wieku 50 lat i więcej,  

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby o niskich kwalifikacjach.  

 

Zgodnie z zapisami Umowy 

Partnerstwa warunkiem koniecznym 

jest przejście reorientowanych osób z 

systemu ubezpieczeń społecznych 

rolników (KRUS) do ogólnego 

systemu zabezpieczeń (ZUS). 

Kryterium wynika z zapisów Umowy Partnerstwa. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

Kryterium nr 4: 

Kryteria rekrutacji do projektu: 

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu 

zapewniające preferencje dla 

osób zamierzających utworzyć 

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia 

komplementarności projektu z Priorytetem 

Inwestycyjnym 9v oraz uwagi sformułowanej przez 

Komisję Europejską.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1 
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przedsiębiorstwo społeczne. 

 
 
 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
117

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU 

POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 - Priorytet inwestycyjny 8iii 

DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8III  

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i  średnich przedsiębiorstw  

Tytuł lub zakres projektu
118

: Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego 

podmiot zgłaszający
119

 Bank Gospodarstwa Krajowego 

data identyfikacji
120

 15 listopada 2016 r. 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
121

 Bank Gospodarstwa Krajowego 

szacowana całkowita wartość projektu 

(PLN) 

18 474 256,71 

szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych (PLN) 

18 474 256,71 

duży projekt (T/N/ND)
122

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 15 703 118,20 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie 

(kwartał/ miesiąc oraz rok)
123

 

IV kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

31 grudnia 2023 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
124

 

wskaźnik wartość docelowa 
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 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
118

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.  
119

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
120

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
121

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
122

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
123

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
124

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
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WSKAŹNIKI REZULTATU:  

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

działalności gospodarczej 

233 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie 

185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

KARTA DZIAŁANIA 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

 

NR KARTY
125: 1/9.3/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
1 140 000 EURO 

4 750 380,00 ZŁ
126 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej: 98. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie: 74. 

2. Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w 
programie: 8. 

                                                             
125

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
126

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
127

 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 
kryterium do 

typów 
projektów w 

ramach 
naboru 

Możliwość 

poprawy/ 
uzupełnienia 
projektu

128
 

1)  Kompleksowość wsparcia:    

Przynajmniej 80% uczestników projektu (w 

liczbie wskazanej we wniosku o 

dofinansowanie na dzień jego złożenia) 

zostanie objętych co najmniej 2 formami 

wsparcia, w tym obligatoryjnie zostaną oni 

objęci dotacją na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (typ projektu 1 lit. b). 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

kompleksowości, efektywności i 

skuteczności wsparcia na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości w 

ramach Działania 9.3 Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 TAK 

2)  Cross – financing i zakup środków 

trwałych:  

a) Projekt nie uwzględnia wydatków objętych 

zakresem pomocy z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (cross-

financingu).  

b) Zakup środków trwałych w projekcie może 

dotyczyć wyłącznie kategorii wydatków 

związanych z zapewnieniem realizacji 

zasady dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

Kryterium wynika z charakteru 

wsparcia oferowanego w ramach 

Działania 9.3 Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 TAK 

3)  Doświadczenie wnioskodawcy/ partnera:  

Wnioskodawca posiada co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w zakresie /obszarze 

merytorycznym, którego dotyczy projekt, tj.:  

a) w prowadzeniu szkoleń umożliwiających 

uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do podjęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz   

b) w prowadzeniu doradztwa 

Kryterium wynika z doświadczeń we 

wdrażaniu komponentu 

regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 i ma na celu zapewnienie 

prawidłowej realizacji projektu przez 

podmioty posiadające niezbędne 

doświadczenie.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

1 TAK 

                                                             
127

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 

danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
128

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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umożliwiającego uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do podjęcia i 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz   

c) w udzielaniu środków finansowych na 

rozpoczęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej (bezzwrotnych i/lub zwrotnych) 

oraz   

d) monitorowanie prawidłowego 

wykorzystania środków, o których mowa w 

lit. c.  

W przypadku projektów partnerskich, 

wszyscy partnerzy w projekcie muszą 

łącznie spełniać powyższy warunek, przy 

czym każdy z partnerów powinien posiadać 

doświadczenie w co najmniej dwóch z 

czterech zakresów wskazanych w lit. a-d. 

Kryterium nie ma zastosowania do 

powiatowych urzędów pracy (PUP). 

oświadczenia zawartego we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

4)  Liczba wniosków:  

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

konkursie.  

Kryterium ma na celu stworzenie 
warunków umożliwiających 
korzystanie z dofinansowania 
projektów większej liczbie 
wnioskodawców. Kryterium w 
przedmiotowym brzmieniu odnosi 
się wyłącznie do występowania 
danego podmiotu w charakterze 
wnioskodawcy, a nie partnera. 
Oznacza to, że niezależnie od 
maksymalnie dwóch wniosków, w 
których dany podmiot występuje 
jako wnioskodawca, może 
występować w innych wnioskach 
złożonych w tym samym konkursie 
w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż 
dwóch wniosków przez jednego 
wnioskodawcę Instytucja 
Organizująca Konkurs odrzuca na 
etapie oceny formalno - 
merytorycznej wszystkie wnioski 
złożone w odpowiedzi na konkurs, 
w związku z niespełnieniem przez 
wnioskodawcę kryterium 
formalnego specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP.  

1 NIE 

5)  Trwałość projektu:  

Projekt zapewnia, że wnioskodawca 

zobowiąże uczestników do prowadzenia 

działalności gospodarczej rozpoczętej w 

ramach projektu co najmniej przez okres 12 

miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia 

działalności gospodarczej (zgodnie z 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

trwałości udzielanego wsparcia, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

1 lit. b TAK 
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aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).  zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

6)  
Liczebność grupy docelowej: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 
50 osób. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie 

warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie osób, a 

tym samym osiągnięcie założonych 

wskaźników. 

Kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 NIE 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla 
wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE
 129

  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 
typów 

projektów w 
ramach 
naboru 

1)  Wnioskodawca: 

Podmiotami uprawnionymi do 

ubiegania się o dofinansowanie są 

wnioskodawcy posiadający 

siedzibę na obszarze 

województwa lubelskiego na dzień 

ogłoszenia konkursu, tj.: 

a) w przypadku osób prawnych 

siedzibę organu zarządzającego 

podmiotu znajdującą się na 

terenie województwa lubelskiego, 

b) w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą adres głównego 

miejsca wykonywania działalności 

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości 

realizacji projektów oraz efektywne wdrażanie 

Priorytetu Inwestycyjnego 8iii Praca na własny 

rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 9.3 

Rozwój przedsiębiorczości.  

Z doświadczeń IOK wynika, że znaczna część 

problemów z realizacją projektów w PI 8 iii, w 

szczególności w zakresie rekrutacji uczestników 

projektów, występuje u beneficjentów posiadających 

siedzibę poza obszarem województwa lubelskiego. 

Podmioty zlokalizowane na terenie regionu 

dysponują wiedzą, rozległą siecią kontaktów wśród 

lokalnych przedsiębiorców, niezbędną infrastrukturą 

na terenie realizacji projektu oraz przygotowaną i 

10 1 

                                                             
129

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania  dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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wpisany do Centralnej Ewidencji 

 i Informacji o Działalności 

Gospodarczej na terenie 

województwa lubelskiego.  

 

 

 

doświadczoną kadrą. Ponadto posiadają 

rozpoznaną specyfikę lokalnych rynków pracy, co 

przekłada się na zwiększone możliwości 

prawidłowego zaadresowania wsparcia i dotarcia do 

wymagających grup docelowych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2)  Skuteczność realizacji projektu: 

Projekt zakłada utworzenie 

dodatkowych miejsc pracy przez 

uczestników projektu, którzy 

dzięki środkom EFS założą 

własną działalność gospodarczą i 

utworzą dodatkowe miejsca pracy 

dla innych osób w sektorach: 

a) białej gospodarki (tj. sektory 
związane z lecznictwem, 
ochroną zdrowia, 
farmaceutyczne, usługami 
medyczno-opiekuńczymi oraz 
przemysłem produktów 
medycznych) lub 

b) srebrnej gospodarki (tj. 
działalności gospodarczej 
mającej na celu zaspokajanie 
potrzeb wyłaniających się z 
procesu starzenia się ludności) 
lub 

c) zielonej gospodarki (poza 
rolnictwem), tj. sektory 
związane z transportem 
zbiorowym, odnawialnymi 
źródłami energii, budownictwem 
oraz gospodarką odpadami. 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020. 

Utworzenie dodatkowych miejsc pracy przez 

uczestników projektu, którzy dzięki środkom EFS 

założą własną działalność gospodarczą, należy 

rozumieć jako pracowników  zatrudnionych  przez  

te  osoby  na  podstawie  umowy  o  pracę  

(w  rozumieniu Kodeksu pracy), zgodnie ze 

sposobem pomiaru wskaźnika „Liczba utworzonych 

miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności gospodarczej” określonym 

w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

5 1 

3)  Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

Projekt wynika z aktualnego 

programu rewitalizacji 

obowiązującego na obszarze, na 

którym jest realizowany. 

 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020.  

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia 

procesu rewitalizacji. W celu uzyskania korzystnych 

efektów działań rewitalizacyjnych niezbędna jest 

koordynacja i synergia projektów finansowanych w 

ramach EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się w 

wykazie programów rewitalizacji prowadzonym 

przez IZ RPO. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 

4)  Strategiczne Inwestycje 

Terytorialne (SIT): 

a) Projekt zakłada realizację 
działań w ramach projektów 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020. 

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs musi 

5 1 
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zintegrowanych - tzw. 
Strategicznych Inwestycji 
Terytorialnych, które znajdują 
się w dokumencie pn. 
Przedsięwzięcia o 
priorytetowym znaczeniu dla 
realizacji celów Strategii 
Rozwoju Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-
2020 (z perspektywą do 2030 
r.) oraz 

b) fiszka projektu uzyskała 
pozytywny wynik oceny w 
trybie negocjacyjno– 
uzgodnieniowym dla Działania 
9.3 RPO WL (w ramach 
projektów zintegrowanych, o 
których mowa w lit. a). 

zostać zaktualizowany i dostosowany do wymogów 

konkursu (merytorycznie i finansowo) w stosunku do 

fiszki, będącej przedmiotem oceny w trybie 

negocjacyjno-uzgodnieniowym. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane w 

oparciu o Listę fiszek projektowych dla projektów 

znajdujących się w dokumencie pn. Przedsięwzięcia 

o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów 

Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 (z perspektywą do 2030 r.), ocenionych 

pozytywnie w ramach trybu negocjacyjno-

uzgodnieniowego dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 dla trybu konkursowego, na podstawie 

oświadczenia wnioskodawcy, zawartego we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

5)  Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu 

zapewniające preferencje dla 

osób zamierzających utworzyć 

przedsiębiorstwo społeczne. 

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia 

komplementarności projektu z Priorytetem 

Inwestycyjnym 9v. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 

6)  Skuteczność realizacji projektu: 

W ramach projektu, w co najmniej 

20% przedsiębiorstw powstałych 

wskutek przyznania wsparcia 

finansowego na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej zostaną 

utworzone dodatkowe miejsca 

pracy w okresie 12 miesięcy od 

dnia ich utworzenia. 

Zgodnie z założeniami wskaźnika rezultatu 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Utworzenie dodatkowych miejsc pracy przez 

uczestników projektu, którzy dzięki środkom EFS 

założą własną działalność gospodarczą, należy 

rozumieć jako pracowników  zatrudnionych  przez  

te  osoby  na  podstawie  umowy  o  pracę  

(w  rozumieniu Kodeksu pracy), zgodnie ze 

sposobem pomiaru wskaźnika „Liczba utworzonych 

miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności gospodarczej” określonym 

w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1 

 

 

D) Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

 

KARTA DZIAŁANIA 9.4 GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO  
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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  

 

 

NR KARTY
130: 1/9.4/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2015  

II KWARTAŁ 2016  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie: 

a) żłobków, 

b) klubów dziecięcych. 

 

2. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: 

a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 

b) staże i praktyki zawodowe, 

c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych  

(w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy), 

d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, 

e) wsparcie adaptacyjne
131

 pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, 

jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji  

i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.  

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 132 

Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

Kryterium 1: 

Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie projektu 

w konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Ma ono również za zadanie ograniczyć 

koszty zarządzania projektami  

w przypadku większej liczby wniosków od jednego 

1, 2 

                                                             
130

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
131

 Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób z niepełnosprawnościami 
finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
132

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 
indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 
wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza  

to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  

w których dany podmiot występuje jako wnioskodawca, 

może występować w innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie wnioski 

złożone w odpowiedzi na konkurs, w związku z 

niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane na 

KOP. 

Kryterium 2: 

Kompleksowość wsparcia: 

Dla osób bezrobotnych i biernych 

zawodowo projekt uwzględnia realizację 

jednej formy wsparcia w ramach typu 

projektu nr 1 oraz co najmniej jednej 

formy wsparcia w ramach typu projektu 

nr 2 wynikającej z IPD. 

Kryterium wynika z konieczności wielotorowego wsparcia 

osób bezrobotnych i biernych zawodowo sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3. Zatem obok wsparcia w ramach 

typu 1 w przypadku tej grupy uczestników projektu zakłada 

się realizację również działań z zakresu aktywizacji 

zawodowej, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności 

projektu. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

Kryterium 3: 

Efektywność zatrudnieniowa: 

Wobec wszystkich uczestników objętych 

aktywizacją zawodową projekt zakłada 

osiągniecie minimalnego progu 

efektywności zatrudnieniowej na 

poziomie: 

 33% dla osób w wieku 50 lat i więcej; 

 39% dla kobiet; 

 33% dla osób z 

niepełnosprawnościami; 

 30% dla osób długotrwale 

bezrobotnych; 

  

 38% dla osób o niskich 

kwalifikacjach (do poziomu 

wykształcenia ponadgimnazjalnego 

włącznie) 

 

o ile dotyczy.  

W przypadku pozostałych uczestników 

projektu minimalny próg efektywności 

zatrudnieniowej wynosi 40%. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 beneficjent ma 

obowiązek pomiaru efektów realizacji projektu w wymiarze w 

wymiarze zatrudnieniowym. Pomiar kryterium efektywności 

zatrudnieniowej jest obowiązkowy dla grup, które 

ostatecznie wystąpią  

w projekcie, zgodnie z założeniami wnioskodawcy 

wyrażonymi we wniosku o dofinansowanie. 

 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

Kryterium 4: 

Sposób realizacji szkoleń: 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń 

oferowanych w ramach RPO WL.  

 

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy szkolenia nabędą 

2 
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Wszystkie szkolenia w ramach projektu 

kończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego kompetencje i/lub 

kwalifikacje uczestników. 

kompetencje lub kwalifikacje rozumiane zgodnie z 

definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 5: 

Sposób realizacji staży/ praktyk 

zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże 

/praktyki zawodowe muszą być 

powiązane ze szkoleniami w ramach 

projektu. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, że staże  

i praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 

praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że powiązanie 

staży / praktyk zawodowych ze szkoleniami w ramach 

projektu stanowi istotny warunek ich skuteczności. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

Kryterium 6: 

Ograniczenia czasowe staży/ praktyk 

zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże 

/praktyki zawodowe będą trwały przez 

okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, iż staże, 

praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 

praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego. 

 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że 

zaproponowany okres realizacji form wsparcia wskazanych 

w treści kryterium jest optymalny do nabycia umiejętności 

praktycznych. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

Kryterium 7: 

Trwałość projektu: 

Beneficjent jest zobowiązany do 

zachowania trwałości utworzonych w 

ramach projektu miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w żłobkach i klubach 

dziecięcych, przez okres co najmniej 2 

lat od daty zakończenia realizacji 

projektu, określonej w umowie o 

dofinansowanie projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako gotowość 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do 

świadczenia usług w ramach 

utworzonych w projekcie miejsc opieki. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 8: 

Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada tworzenie miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3. 

Kryterium wynika ze wskaźników założonych do realizacji w 

ramach RPO WL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 
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Kryterium 9: 

Zapotrzebowanie na miejsca opieki 
nad dziećmi do lat 3: 
 
Projekty mające na celu 

upowszechnianie opieki nad dziećmi do 

lat 3 mogą obejmować tworzenie i 

utrzymanie nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w gminach, gdzie liczba 

dostępnych miejsc opieki jest niższa niż 

zidentyfikowane zapotrzebowanie na 

miejsca. 

Kryterium wynika z podrozdziału 5.2 pkt 2 Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o zestawienie 

gmin, o których mowa w treści kryterium, będące 

załącznikiem do Regulaminu konkursu. 

1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 133 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

Kryterium 1: 

Skuteczność realizacji 

projektu: 

W ramach projektu po 

opuszczeniu programu co 

najmniej: 

 95% osób powróci na rynek 

pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem 

dziecka, 

 80% osób pozostających bez 

pracy znajdzie pracę lub będzie 

jej poszukiwać.  

Kryterium dotyczy preferowania projektów o wysokiej 

jakości, co przełoży się na ich skuteczność w 

realizacji Celu Tematycznego 8. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1, 2 

Kryterium 2: 

Struktura grupy docelowej: 

Co najmniej 50% uczestników 

projektu stanowią osoby 

bezrobotne i/lub bierne 

zawodowo. 

Kryterium wynika ze specyfiki Celu Tematycznego 8 

oraz wskaźników założonych do realizacji w ramach 

RPO WL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1, 2 

 
 
 
 

                                                             
133

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryte rium 
będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

KARTA DZIAŁANIA 9.4 GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO 

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 

NR KARTY
134: 1/9.4/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
23 090 956 EURO 

99 632 856,95 ZŁ
135 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

3. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
136

 w formie: 

                                                             
134

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
135

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
136

 W tym: 
a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo 

tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych; 
b) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków , klubów dziecięcych możliwe są 
następujące kategorie działań: 
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektów tp.a itp. (wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego 
opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);  

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki) , wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot 
zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna ; 

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 
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c) żłobków, 

d) klubów dziecięcych. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

C. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

10. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po 

opuszczeniu programu: 95%; 

11. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 80%. 

D. Wskaźniki produktu: 

8. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3: 2 702  

Liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie: 2 566 

 

I OCENA FORMALNA 

C. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE137 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do 

występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których 

dany podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym 

1 

                                                                                                                                                                                                                   
edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; 

d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem (wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego 
opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna); 

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci (wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna 
udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);  

f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w 
miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za  wyżywienie i pobyt dziecka; 

g) przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego,  
h) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.  
Wydatki powyższe mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3  w żłobkach, klubach dziecięcych 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia 
niedostosowania placówki. 
137

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE” „NIE 
DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie wnioski 

złożone w odpowiedzi na konkurs, w związku z 

niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

2) Trwałość projektu: 

Beneficjent jest zobowiązany do zachowania 

trwałości utworzonych oraz dostosowanych 

w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych, 

przez okres co najmniej 2 lat od daty 

zakończenia realizacji projektu, określonej w 

umowie o dofinansowanie projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako gotowość 

podmiotu do świadczenia usług w ramach 

utworzonych oraz dostosowanych w 

projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Kryterium wynika z 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 zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

1 

3) Zakres wsparcia: 

a) Projekt zakłada: 

- tworzenie nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 

istniejących lub nowo tworzonych 

instytucjonalnych formach opieki nad 

dziećmi do lat 3, tj. w żłobkach i klubach 

dziecięcych 

lub 

- dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami w żłobkach i 

klubach dziecięcych. 

b) Projekt nie przewiduje sfinansowania 

kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi 

poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt 

dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym 

ponoszonych przez opiekunów dzieci do 

lat 3. 

Kryterium wynika z podrozdziału 5.2 pkt 12 Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020. Konkurs dotyczy tworzenia 

nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  co, zgodnie z 

ww. wytycznymi, wyklucza możliwość finansowania 

opiekunom kosztów bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 

(w ramach innych miejsc i form niż tworzone w projekcie). 

Będą oni mogli skorzystać wyłącznie ze wsparcia 

świadczonego w ramach nowych miejsc opieki 

tworzonych bądź dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami w projekcie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

1 

4) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub partner wnosi wkład 

własny w wysokości co najmniej 7,5% 

wartości projektu.  

 

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia optymalnej 

wysokości wkładu krajowego. Wkład własny w projekcie 

stanowi dodatkową gwarancję trwałości przedsięwzięcia. 

Wkład własny nie powinien pochodzić z opłat 

pobieranych od opiekunów prawnych dzieci do lat 3 

korzystających ze wsparcia. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 
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II OCENA MERYTORYCZNA 

D. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

F. KRYTERIA PREMIUJĄCE 138
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

5)  Grupa docelowa: 

Co najmniej 60% uczestników 

projektu stanowią:  

a) osoby z niepełnosprawnościami 

lub  

b) osoby długotrwale bezrobotne  

lub  

c) osoby o niskich kwalifikacjach (do 

poziomu ISCED 3). 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

6)  Partnerstwo: 

Projekt jest realizowany w 

partnerstwie obejmującym co 

najmniej jednostkę sektora finansów 

publicznych oraz podmiot ekonomii 

społecznej. 

Kryterium wynika z 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 zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

KARTA DZIAŁANIA 9.4 GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO 

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 

NR KARTY
139: 1/9.4/2018 TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

                                                             
138

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości  uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 
kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
139

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
10 360 000,00 EURO 

42 941 164,00 ZŁ
140 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a – b w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, 
po opuszczeniu programu: 95% 

2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu: 80% 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3:  1 109  

2. Liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie: 1 053 

I OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA 

A.KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B.KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
141

 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 
typów 

projektów w 
ramach 
naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 
projektu

142
 

12)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie 

warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia 

precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie 

wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania 

1 lit. a-b NIE 

                                                             
140

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   

141
 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 

danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
142

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. 

Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie dwóch wniosków, w 

których dany podmiot występuje 

jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach 

złożonych w tym samym konkursie 

w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż 

dwóch wniosków przez jednego 

wnioskodawcę Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie 

ocenia na etapie oceny formalno-

merytorycznej wszystkie wnioski 

złożone w odpowiedzi na konkurs, 

w związku z niespełnieniem przez 

wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

13)  Trwałość projektu: 

Beneficjent jest zobowiązany do zachowania 

trwałości utworzonych oraz dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 

ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych, 

przez okres co najmniej 2 lat od daty 

zakończenia realizacji projektu, określonej w 

umowie o dofinansowanie projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako gotowość 

podmiotu do świadczenia usług w ramach 

utworzonych oraz dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami w projekcie 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Kryterium wynika z 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 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

1 lit. a-b TAK 

 

 

14)  Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada: 

- tworzenie nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych 

do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami w istniejących 

lub nowo tworzonych instytucjonalnych 

formach opieki przewidzianych ustawą 

o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w 

żłobkach i klubach dziecięcych 

lub 

- dostosowanie istniejących miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami w żłobkach i 

klubach dziecięcych. 

Kryterium wynika z konieczności 

realizacji wskaźnika „Liczba 

utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3”, określonego w 

RPO WL 2014 – 2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

1 lit. a-b TAK 

15)  Cross – financing i środki trwałe w 

projekcie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

lepszego przygotowania tworzonych 

w projekcie miejsc opieki nad 

1 lit. a-b TAK 
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a) Wydatki w ramach cross-financingu 
stanowią nie więcej niż 30% wartości 
współfinansowania EFS w projekcie. 

b) Wydatki w ramach limitu na środki trwałe 
stanowią nie więcej niż 30% wartości 
projektu (włączając cross-financing). 

dziećmi do lat 3 do realizacji zadań. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

C.KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla 
wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 

D.KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E.KRYTERIA PREMIUJĄCE
 143

 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 
typów 

projektów w 

ramach 
naboru 

1)  Grupa docelowa: 

Co najmniej 30% grupy docelowej 

projektu stanowią:  

d) osoby z 
niepełnosprawnościami  

lub  

e) osoby długotrwale bezrobotne  

lub  

f) osoby o niskich kwalifikacjach 
(do poziomu ISCED 3). 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

10 1 lit. a-b 

2)  Partnerstwo: 

Projekt jest realizowany w 

partnerstwie obejmującym co 

najmniej jednostkę sektora 

finansów publicznych oraz 

podmiot ekonomii społecznej. 

Kryterium wynika z 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 zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1 lit. a-b 

3)  Komplementarność z 

Programem „Maluch+”: 

Projekt zapewnia wsparcie w 

zakresie tworzenia nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 lub 

pokrycie kosztów związanych z 

Kryterium wynika z 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 zapisów we wniosku o dofinansowanie 

10 1 lit. a-b 

                                                             
143

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania  dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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bieżącym świadczeniem usług 

opieki nad dziećmi do lat 3 

komplementarnie z resortowym 

Programem „Maluch+”. 

Komplementarność polega na  

finansowaniu miejsca opieki nad 

dziećmi do lat 3 z dwóch źródeł, tj. 

ze środków EFS oraz rządowego 

Programu „Maluch+”, z 

zastrzeżeniem braku podwójnego 

finansowania tych samych 

wydatków związanych z tym 

samym miejscem opieki. W celu 

uniknięcia podwójnego 

finansowania tych samych 

wydatków związanych z tym 

samym miejscem opieki, projekt 

zawiera szczegółowy kosztorys 

całego przedsięwzięcia, 

zawierający informacje na temat 

źródeł finansowania 

poszczególnych wydatków. 

projektu. 

4) Grupa docelowa: 

Wsparciem objęte są nowo 

utworzone w projekcie lub 

istniejące żłobki lub kluby 

dziecięce, z terenu miast średnich 

województwa lubelskiego, w tym 

w szczególności miast średnich 

tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

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, 

natomiast lista miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku 

nr 2 do „Delimitacji miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze”. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

5 1 lit. a-b 

5) Grupa docelowa: 

Projekt zakłada, że w grupie 

docelowej objętej wsparciem co 

najmniej: 

a) 30% stanowią osoby 

bezrobotne lub bierne zawodowo; 

lub 

b) 15% stanowią osoby samotnie 

wychowujące dziecko, 

powracające lub wchodzące na 

rynek pracy; 

lub 

c) 15% stanowią rodziny 

wychowujące co najmniej troje 

dzieci, w których co najmniej 

jedno z rodziców (opiekunów 

prawnych) powraca lub wchodzi 

na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i/lub 

Kryterium ma za zadanie przyczynić się do 

podniesienia aktywności zawodowej rodziców dzieci 

do lat 3, w szczególności osób samotnie 

wychowujących dziecko znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, jak 

również rodziców (opiekunów prawnych) w 

rodzinach wielodzietnych (wychowujących co 

najmniej troje dzieci). 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

5 1 lit. a-b 
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wychowaniem dziecka/ci. 

 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY  

KARTA DZIAŁANIA 9.4 GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO 

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 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3 lat 

NR KARTY
144: 1/9.4/2019 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2019 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
11 700 000,00 EURO 

50 051 430,00 ZŁ
145

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a-c w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu: 95% 

2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 
80% 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3: 1 122  

2. Liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie: 1 066 

I OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA 

C. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

                                                             
144

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
145

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego kursu 
EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
146

 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 
typów 

projektów w 

ramach 
naboru 

Możliwo

ść 
poprawy/ 
uzupełni

enia 
projektu

147
 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski 

o dofinansowanie projektu w konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie 

warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia 

precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie 

wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania 

danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. 

Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie dwóch wniosków, w 

których dany podmiot występuje 

jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach 

złożonych w tym samym konkursie 

w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż 

dwóch wniosków przez jednego 

wnioskodawcę Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie 

ocenia na etapie oceny formalno-

merytorycznej wszystkie wnioski 

złożone w odpowiedzi na konkurs, 

w związku z niespełnieniem przez 

wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

1 lit. a-c NIE 

2)  Trwałość projektu: 

Beneficjent jest zobowiązany do zachowania 

trwałości utworzonych oraz dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach 

Kryterium wynika z Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

1 lit. a-c TAK 

 

 

                                                             
146

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego 

kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
147

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu.  
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projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 

żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego 

opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty 

zakończenia realizacji projektu, określonej w 

umowie o dofinansowanie projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako gotowość podmiotu 

do świadczenia usług w ramach utworzonych oraz 

dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami w projekcie miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3. 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

3)  Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada realizację typu 1 lit a lub 1 lit. b lub 

1 lit. c w zakresie: 

- tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami w 

istniejących lub nowo tworzonych 

instytucjonalnych formach opieki 

przewidzianych ustawą o opiece nad 

dziećmi do lat 3, tj. w żłobkach, klubach 

dziecięcych oraz w ramach instytucji 

dziennego opiekuna 

lub 

- dostosowania istniejących miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami w żłobkach, klubach 

dziecięcych oraz w ramach instytucji 

dziennego opiekuna. 

Kryterium wynika z konieczności 

realizacji wskaźnika „Liczba 

utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3”, określonego w 

RPO WL 2014 – 2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

1 lit. a-c TAK 

4)  Cross – financing i środki trwałe w projekcie: 

c) W przypadku projektów zakładających 
utworzenie w ramach typu nr 1 lit. a lub 1 lit. b 
mniej niż 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących 
lub nowo tworzonych instytucjonalnych 
formach opieki przewidzianych ustawą o 
opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w żłobkach lub 
klubach dziecięcych: 

 wydatki w ramach cross-financingu 
stanowią nie więcej niż 20% wartości 
współfinansowania EFS w projekcie, 

 wydatki w ramach limitu na środki trwałe 
stanowią nie więcej niż 20% wartości 
projektu (włączając cross-financing). 

d) W przypadku projektów zakładających 
utworzenie w ramach typu nr 1 lit. a lub 1 lit. b 
co najmniej 30 nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 
istniejących lub nowo tworzonych 
instytucjonalnych formach opieki 
przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi 
do lat 3, tj. w żłobkach lub klubach 
dziecięcych: 

 wydatki w ramach cross-financingu 
stanowią nie więcej niż 40% wartości 
współfinansowania EFS w projekcie, 

 wydatki w ramach limitu na środki trwałe 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

lepszego przygotowania tworzonych 

w projekcie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 do realizacji zadań. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a-c TAK 
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stanowią nie więcej niż 40% wartości 
projektu (włączając cross-financing). 

e) W przypadku realizacji projektu wyłącznie w 
ramach typu 1 lit. c: 

  wydatki w ramach cross-financingu 
stanowią nie więcej niż 10% wartości 
współfinansowania EFS w projekcie, 

 wydatki w ramach limitu na środki trwałe 
stanowią nie więcej niż 10% wartości 
projektu (włączając cross-financing). 

5)  Wkład własny: 

Wnioskodawca lub partner wnosi wkład własny w 

wysokości co najmniej 10% wartości projektu.  

Wkład własny może pochodzić ze środków 

resortowego Programu „Maluch+” na warunkach 

określonych w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 

na lata 2014-2020. 

Kryterium wynika z konieczności 

zapewnienia optymalnej wysokości 

wkładu krajowego. Wkład własny w 

projekcie stanowi dodatkową 

gwarancję trwałości 

przedsięwzięcia. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a-c TAK 

6)  Wnioskodawca: 

W przypadku projektów zakładających realizację 

typu projektu nr 1 lit. c (dzienny opiekun) 

uprawnionym wnioskodawcą jest jednostka 

samorządu terytorialnego. 

Kryterium ma zastosowanie również w przypadku 

realizacji w projekcie dodatkowo typu nr 1 lit. a lub 

1 lit. b.   

Kryterium ma na celu zapewnienie 

stabilności funkcjonowania oraz 

trwałości utworzonych miejsc opieki 

na dziećmi do lat 3. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. c TAK 

7)  Dzienny opiekun: 

W przypadku typu projektu nr 1 lit. c (dzienny 

opiekun) projekt zakłada zatrudnienie dziennego 

opiekuna przez wnioskodawcę na podstawie 

umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, 

zgodnie z warunkami określonymi w art. 36 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

wysokiej jakości usług wsparcia 

oferowanych w ramach projektów. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. c TAK 

F. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla 
wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 

G. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

H. KRYTERIA PREMIUJĄCE
 148

  

                                                             
148

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). O cena spełnienia kryterium 

będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastoso

wanie 
kryteriu

m do 

typów 
projektó

w w 

ramach 
naboru 

6)  Grupa docelowa: 

Co najmniej 30% grupy docelowej 

projektu stanowią:  

g) osoby z niepełnosprawnościami  

lub  

h) osoby długotrwale bezrobotne  

lub  

i) osoby o niskich kwalifikacjach (do 
poziomu ISCED 3). 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

 5 1 lit. a-c 

7)  Partnerstwo: 

Projekt jest realizowany w partnerstwie 

obejmującym co najmniej jednostkę 

sektora finansów publicznych oraz 

podmiot ekonomii społecznej. 

Kryterium wynika z 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 zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1  

lit. a-b 

8)  Komplementarność z Programem 

„Maluch+”: 

Projekt zapewnia wsparcie w zakresie 

tworzenia nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 lub pokrycie kosztów 

związanych z bieżącym świadczeniem 

usług opieki nad dziećmi do lat 3 

komplementarnie z resortowym 

Programem „Maluch+”. 

Komplementarność polega na  

finansowaniu miejsca opieki nad 

dziećmi do lat 3 z dwóch źródeł, tj. ze 

środków EFS oraz rządowego 

Programu „Maluch+”, z zastrzeżeniem 

braku podwójnego finansowania tych 

samych wydatków związanych z tym 

samym miejscem opieki. W celu 

uniknięcia podwójnego finansowania 

tych samych wydatków związanych z 

tym samym miejscem opieki, projekt 

zawiera szczegółowy kosztorys całego 

przedsięwzięcia, zawierający 

informacje na temat źródeł 

finansowania poszczególnych 

wydatków. 

Kryterium wynika z 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 zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 5 1  

lit. a-c 

4) Zakres wsparcia: 

Wsparciem objęte są nowo utworzone 

w projekcie lub istniejące żłobki lub 

kluby dziecięce, z terenu miast średnich 

województwa lubelskiego, w tym w 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 

5 1  

lit. a-b 
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szczególności miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze. 

1 do ,,Delimitacji miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze” opracowanej na potrzeby 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

natomiast lista miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku 

nr 2 do „Delimitacji miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze”. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

5) Grupa docelowa: 

Projekt zakłada, że w grupie docelowej 

objętej wsparciem co najmniej: 

a) 30% stanowią osoby bezrobotne lub 

bierne zawodowo; 

lub 

b) 15% stanowią osoby samotnie 

wychowujące dziecko, powracające lub 

wchodzące na rynek pracy; 

lub 

c) 15% stanowią rodziny wychowujące 

co najmniej troje dzieci, w których co 

najmniej jedno z rodziców (opiekunów 

prawnych) powraca lub wchodzi na 

rynek pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem i/lub wychowaniem 

dziecka/ci. 

Kryterium ma za zadanie przyczynić się do 

podniesienia aktywności zawodowej rodziców dzieci 

do lat 3, w szczególności osób samotnie 

wychowujących dziecko znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, jak 

również rodziców (opiekunów prawnych) w 

rodzinach wielodzietnych (wychowujących co 

najmniej troje dzieci). 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

5 1  

lit. a-b 

6) Minimalny zakres wsparcia: 

Projekt zakłada utworzenie minimum 50 

nowych miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 (w nowych bądź istniejących 

żłobkach lub klubach dziecięcych), w 

tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami w istniejących 

lub nowo tworzonych instytucjonalnych 

formach opieki przewidzianych ustawą 

o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w 

żłobkach i klubach dziecięcych. 

Kryterium wynika z konieczności realizacji 

wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3”, określonego w RPO WL 2014 – 

2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

15 1  

lit. a-b 

II. NEGOCJACJE 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

E) Działanie 9.5149 

 

                                                             
149 Realizacja Działania nie będzie kontynuowana. 
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F) Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

KARTA DZIAŁANIA 9.6 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 

LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8III  

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i  średnich przedsiębiorstw 

NR KARTY
150: 1/9.6/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
2 794 118 EURO 

12 100 486,82 ZŁ
151 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

obejmujące: 

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, 

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe). 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

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

gospodarczej: 214 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie: 178 

 

                                                             
150

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
151

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE152 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1 Kompleksowość wsparcia: 

1) W ramach projektu obligatoryjnie realizowane 

są wszystkie formy wsparcia określone w typie 

projektu 1 lit. a-c. 

2. Co najmniej 80% uczestników projektu zostanie 

objętych co najmniej 2 formami wsparcia, w tym 

obligatoryjnie zostaną oni objęci dotacją na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej (typ 

projektu 1 lit. b). 

Kryterium wynika z doświadczeń we 

wdrażaniu komponentu regionalnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013. Kryterium, poprzez nałożenie wymogu 

kompleksowości wsparcia udzielanego w 

ramach projektu, ma na celu zapewnienie 

efektywności i skuteczności wsparcia na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości w ramach 

Działania 9.6 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 

2 Liczebność grupy docelowej: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 80 

osób. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z 

dofinansowania projektów większej liczbie 

osób.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 

3 Cross – financing i zakup środków trwałych: 

a) Projekt nie uwzględnia wydatków objętych 

zakresem pomocy z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (cross-financingu). 

b) Zakup środków trwałych w projekcie może 

dotyczyć wyłącznie kategorii wydatków 

związanych z zapewnieniem realizacji zasady 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia 

oferowanego w ramach Działania 9.6 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

4 Doświadczenie wnioskodawcy: Kryterium wynika z doświadczeń we 

wdrażaniu komponentu regionalnego 

1 

                                                             
152

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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Wnioskodawca posiada co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w zakresie /obszarze merytorycznym, 

którego dotyczy projekt, tj.: 

a) w prowadzeniu szkoleń umożliwiających 

uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz 

b) w prowadzeniu doradztwa umożliwiającego 

uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz 

c) w udzielaniu środków finansowych na 

rozpoczęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej (bezzwrotnych i/lub zwrotnych) 

oraz 

d) monitorowanie prawidłowego wykorzystania 

środków, o których mowa w lit. c. 

W przypadku projektów partnerskich, wszyscy 

partnerzy w projekcie muszą łącznie spełniać 

powyższy warunek, przy czym każdy z partnerów 

powinien posiadać doświadczenie w co najmniej 

dwóch z czerech zakresów wskazanych w lit. a-d. 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 i ma na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji projektu przez podmioty 

posiadające niezbędne doświadczenie.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o 

dofinansowanie projektu w konkursie. 

Kryterium ma na celu precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co 

pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie.  

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się do występowania danego 

podmiotu w charakterze wnioskodawcy albo 

partnera. Oznacza  

to, że jeśli wnioskodawca złoży wniosek, nie 

może występować już jako partner w innym 

wniosku, a także nie może być partnerem w 

więcej niż jednym wniosku. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie Listy wniosków o 

dofinansowanie, które zostały przekazane na 

KOP. 

1 

6 Trwałość projektu: 

Projekt zapewnia, że wnioskodawca zobowiąże 

uczestników do prowadzenia działalności 

gospodarczej rozpoczętej w ramach projektu co 

najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego 

rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z 

aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). 

Kryterium ma na celu zapewnienie trwałości 

udzielanego wsparcia, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. b 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 
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Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D.KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E.KRYTERIA PREMIUJĄCE 153 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1 Doświadczenie wnioskodawcy: 

Wnioskodawca zrealizował co najmniej 

jeden projekt w zakresie bezzwrotnego 

wsparcia dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 

perspektywy finansowej 2007-2013 

W przypadku projektów partnerskich, 

powyższy warunek musi zostać spełniony 

przez co najmniej jednego z partnerów w 

projekcie. 

Kryterium wynika z rekomendacji Komisji 

Europejskiej. 

Poprzez fakt zrealizowania projektu 

rozumie się występowanie przez podmiot 

w projekcie w charakterze beneficjenta w 

projekcie, którego okres realizacji 

zakończył się. We wniosku o 

dofinansowanie należy wykazać co 

najmniej: 

- tytuł projektu i fundusz, z jakiego został 

sfinansowany; 

- liczebność grupy docelowej; 

- informację nt. stopnia osiągnięcia 

założonych rezultatów. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

2 Skuteczność realizacji projektu: 

Projekt zakłada utworzenie dodatkowych 

miejsc pracy przez uczestników projektu, 

którzy dzięki środkom EFS założą własną 

działalność gospodarczą i utworzą 

dodatkowe miejsca pracy dla innych osób 

w sektorach: 

a) białej gospodarki (tj. sektory związane 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014 – 2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

10 1 

                                                             
153

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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z lecznictwem, ochroną zdrowia, 

farmaceutyczne, usługami medyczno-

opiekuńczymi oraz przemysłem 

produktów medycznych) lub 

b) srebrnej gospodarki (tj. działalności 

gospodarczej mającej na celu 

zaspokajanie potrzeb wyłaniających się z 

procesu starzenia się ludności) lub 

c) zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. 

sektory związane z transportem 

zbiorowym, odnawialnymi źródłami 

energii, budownictwem oraz gospodarką 

odpadami. 

3 Zgodność z programem rewitalizacji: 

Projekt wynika z aktualnego programu 

rewitalizacji obowiązującego na obszarze, 

na którym jest realizowany. 

 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014 – 2020.  

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

wsparcia procesu rewitalizacji. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest 

koordynacja i synergia projektów 

finansowanych w ramach EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować 

się w wykazie programów rewitalizacji 

prowadzonym przez IZ RPO. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy o 

zgodności projektu z aktualnym 

programem rewitalizacji, zawartego we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

15 1 

4 Kryteria rekrutacji do projektu: 

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu zapewniające 

preferencje dla osób zamierzających 

utworzyć przedsiębiorstwo społeczne. 

Kryterium wynika z konieczności 

zapewnienia komplementarności projektu 

z Priorytetem Inwestycyjnym 9v. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1 

 
 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

KARTA DZIAŁANIA 9.6 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI 

TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO  

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
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NR KARTY
154: 1/9.6/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
498 762,84 EURO 

2 078 344,75 ZŁ
155 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej: 43. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie: 36. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
156

 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 
typów 

projektów w 

ramach 
naboru 

Możliwość 

poprawy/ 
uzupełnienia 
projektu

157
 

1)  Kompleksowość wsparcia:    

Przynajmniej 80% uczestników projektu (w 

liczbie wskazanej we wniosku o 

dofinansowanie na dzień jego złożenia) 

zostanie objętych co najmniej 2 formami 

wsparcia, w tym obligatoryjnie zostaną oni 

objęci dotacją na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (typ projektu 1 lit. b). 

 

  

Kryterium ma na celu zapewnienie 

kompleksowości, efektywności i 

skuteczności wsparcia na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości w 

ramach Działania 9.6 Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

1 TAK 

                                                             
154

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
155

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego kursu EURO i 
określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
156

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do uzupełnienia/poprawy 

na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 

uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium 

określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria 

obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
157

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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  dofinansowanie projektu.  

2)  Cross – financing i zakup środków 

trwałych:  

a) Projekt nie uwzględnia wydatków objętych 

zakresem pomocy z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (cross-

financingu).  

b) Zakup środków trwałych w projekcie może 

dotyczyć wyłącznie kategorii wydatków 

związanych z zapewnieniem realizacji 

zasady dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

Kryterium wynika z charakteru 

wsparcia oferowanego w ramach 

Działania 9.6 Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 TAK 

3)  Doświadczenie wnioskodawcy/partnera:  

Wnioskodawca posiada co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w zakresie /obszarze 

merytorycznym, którego dotyczy projekt, tj.:  

a) w prowadzeniu szkoleń umożliwiających 

uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do podjęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz  

b) w prowadzeniu doradztwa 

umożliwiającego uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do podjęcia i 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz  

c) w udzielaniu środków finansowych na 

rozpoczęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej (bezzwrotnych i/lub zwrotnych) 

oraz   

d) monitorowanie prawidłowego 

wykorzystania środków, o których mowa w 

lit. c.  

W przypadku projektów partnerskich, 

wszyscy partnerzy w projekcie muszą 

łącznie spełniać powyższy warunek, przy 

czym każdy z partnerów powinien posiadać 

doświadczenie w co najmniej dwóch z 

czterech zakresów wskazanych w lit. a-d. 

Kryterium nie ma zastosowania do 

powiatowych urzędów pracy (PUP). 

Kryterium wynika z doświadczeń we 

wdrażaniu komponentu 

regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 i ma na celu zapewnienie 

prawidłowej realizacji projektu przez 

podmioty posiadające niezbędne 

doświadczenie.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

oświadczenia zawartego we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 TAK 

4)  Liczba wniosków:  

Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden 

wniosek o dofinansowanie projektu w 

konkursie.  

Kryterium ma na celu precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co 

pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o 

dofinansowanie.  

Kryterium w przedmiotowym 

brzmieniu odnosi się do 

występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy albo 

partnera. Oznacza to, że jeśli 

1 NIE 
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wnioskodawca złoży wniosek, nie 

może występować już jako partner 

w innym wniosku, a także nie może 

być partnerem w więcej niż jednym 

wniosku.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP.  

5)  Trwałość projektu:  

Projekt zapewnia, że wnioskodawca 

zobowiąże uczestników do prowadzenia 

działalności gospodarczej rozpoczętej w 

ramach projektu co najmniej przez okres 12 

miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia 

działalności gospodarczej (zgodnie z 

aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).  

Kryterium ma na celu zapewnienie 

trwałości udzielanego wsparcia, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 lit. b TAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE
 158

  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 
kryterium do 

typów 
projektów w 

ramach 
naboru 

1)  Wnioskodawca: 

Podmiotami uprawnionymi do 

ubiegania się o dofinansowanie są 

wnioskodawcy posiadający 

siedzibę na obszarze 

województwa lubelskiego na dzień 

ogłoszenia konkursu, tj.: 

a) w przypadku osób prawnych 

siedzibę organu zarządzającego 

podmiotu znajdującą się na 

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości 

realizacji projektów oraz efektywne wdrażanie 

Priorytetu Inwestycyjnego 8iii Praca na własny 

rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 9.3 

Rozwój przedsiębiorczości.  

Z doświadczeń IOK wynika, że znaczna część 

problemów z realizacją projektów w PI 8 iii, w 

szczególności w zakresie rekrutacji uczestników 

projektów, występuje u beneficjentów posiadających 

15 1 

                                                             
158

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 

uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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terenie województwa lubelskiego, 

b) w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą adres głównego 

miejsca wykonywania działalności 

wpisany do Centralnej Ewidencji 

 i Informacji o Działalności 

Gospodarczej na terenie 

województwa lubelskiego.  

 

 

siedzibę poza obszarem województwa lubelskiego. 

Podmioty zlokalizowane na terenie regionu 

dysponują wiedzą, rozległą siecią kontaktów wśród 

lokalnych przedsiębiorców, niezbędną infrastrukturą 

na terenie realizacji projektu oraz przygotowaną i 

doświadczoną kadrą. Ponadto posiadają 

rozpoznaną specyfikę lokalnych rynków pracy, co 

przekłada się na zwiększone możliwości 

prawidłowego zaadresowania wsparcia i dotarcia do 

wymagających grup docelowych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2)  Skuteczność realizacji projektu: 

Projekt zakłada utworzenie 

dodatkowych miejsc pracy przez 

uczestników projektu, którzy 

dzięki środkom EFS założą 

własną działalność gospodarczą i 

utworzą dodatkowe miejsca pracy 

dla innych osób w sektorach: 

a) białej gospodarki (tj. 
sektory związane z 
lecznictwem, ochroną 
zdrowia, 
farmaceutyczne, 
usługami medyczno-
opiekuńczymi oraz 
przemysłem produktów 
medycznych) lub 

b) srebrnej gospodarki (tj. 
działalności gospodarczej 
mającej na celu zaspokajanie 
potrzeb wyłaniających się z 
procesu starzenia się ludności) 
lub 

c) zielonej gospodarki (poza 
rolnictwem), tj. sektory 
związane z transportem 
zbiorowym, odnawialnymi 
źródłami energii, budownictwem 
oraz gospodarką odpadami. 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020. 

Utworzenie dodatkowych miejsc pracy przez 

uczestników projektu, którzy dzięki środkom EFS 

założą własną działalność gospodarczą, należy 

rozumieć jako pracowników  zatrudnionych  przez  

te  osoby  na  podstawie  umowy  o  pracę   

(w  rozumieniu Kodeksu pracy), zgodnie ze 

sposobem pomiaru wskaźnika „Liczba utworzonych 

miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności gospodarczej” określonym 

w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

10 1 lit. b 

3)  Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

Projekt wynika z aktualnego 

programu rewitalizacji 

obowiązującego na obszarze, na 

którym jest realizowany. 

 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020.  

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia 

procesu rewitalizacji. W celu uzyskania korzystnych 

efektów działań rewitalizacyjnych niezbędna jest 

koordynacja i synergia projektów finansowanych w 

ramach EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się w 

wykazie programów rewitalizacji prowadzonym 

przez IZ RPO. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

10 1 



104 
 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

4)  Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu 

zapewniające preferencje dla 

osób zamierzających utworzyć 

przedsiębiorstwo społeczne.  

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia 

komplementarności projektu z Priorytetem 

Inwestycyjnym 9v. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 

 

G) Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych lubelskiego obszaru 
funkcjonalnego 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

KARTA DZIAŁANIA 9.7 GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO W RAMACH ZINTEGROWANYCH 

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

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 

NR KARTY
159: 1/9.7/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
2 878 544,00 EURO 

11 931 277,03 ZŁ
160 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a – b w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu: 95% 

2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu: 80% 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3:  280 

2. Liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie: 267 

 

                                                             
159

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
160

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
161

 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 
kryterium do 

typów 
projektów w 

ramach 
naboru 

Możliwość 

poprawy/ 
uzupełnienia 
projektu

162
 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie 

warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia 

precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie 

wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania 

danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. 

Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie dwóch wniosków, w 

których dany podmiot występuje 

jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach 

złożonych w tym samym konkursie 

w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż 

dwóch wniosków przez jednego 

wnioskodawcę Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie 

ocenia na etapie oceny formalno-

merytorycznej wszystkie wnioski 

złożone w odpowiedzi na konkurs, 

w związku z niespełnieniem przez 

wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

1 lit. a-b NIE 

                                                             
161

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 

danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
162

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu.  
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2)  Trwałość projektu: 

Beneficjent jest zobowiązany do zachowania 

trwałości utworzonych oraz dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 

ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych, 

przez okres co najmniej 2 lat od daty 

zakończenia realizacji projektu, określonej w 

umowie o dofinansowanie projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako gotowość 

podmiotu do świadczenia usług w ramach 

utworzonych oraz dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami w projekcie 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Kryterium wynika z 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 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

1 lit. a-b TAK 

 

 

3)  Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada: 

- tworzenie nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych 

do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami w istniejących 

lub nowo tworzonych instytucjonalnych 

formach opieki przewidzianych ustawą 

o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w 

żłobkach i klubach dziecięcych 

lub 

- dostosowanie istniejących miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami w żłobkach i 

klubach dziecięcych. 

Kryterium wynika z konieczności 

realizacji wskaźnika „Liczba 

utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3”, określonego w 

RPO WL 2014 – 2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

1 lit. a-b TAK 

4)  Cross – financing i środki trwałe w 

projekcie: 

f) Wydatki w ramach cross-financingu 
stanowią nie więcej niż 30% wartości 
współfinansowania EFS w projekcie. 

g) Wydatki w ramach limitu na środki trwałe 
stanowią nie więcej niż 30% wartości 
projektu (włączając cross-financing). 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

lepszego przygotowania tworzonych 

w projekcie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 do realizacji zadań. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a-b TAK 

5)  Obszar realizacji projektu: 

Projekt jest realizowany wyłącznie na terenie 

gmin województwa lubelskiego wchodzących 

w skład Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, 

Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów 

(miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, 

Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, 

Strzyżewice, Świdnik, Wólka. 

Kryterium ma na celu realizację 

celów Strategii ZIT LOF oraz 

zapewnienie demarkacji pomiędzy 

Działaniem 9.4 a Działaniem 9.7, 

skierowanym wyłącznie do gmin z 

terenu Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego – terytorium 

opisanego w Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, obejmującego 

gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, 

Konopnica, Lubartów, Lubartów 

(miasto), Lublin, Mełgiew, 

Nałęczów, Niedrzwica Duża, 

Niemce, Piaski, Spiczyn, 

Strzyżewice, Świdnik, Wólka. 

 

1 lit. a-b NIE 
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Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla 
wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE
 163

   

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 
typów 

projektów w 
ramach 
naboru 

1)  Grupa docelowa: 

Co najmniej 30% grupy docelowej 

projektu stanowią:  

a) osoby z 
niepełnosprawn
ościami  

lub  

b) osoby 
długotrwale 
bezrobotne  

lub  

c) osoby o niskich 
kwalifikacjach 
(do poziomu 
ISCED 3). 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1 lit. a-b 

2)  Partnerstwo: 

Projekt jest realizowany w 

partnerstwie obejmującym co 

najmniej jednostkę sektora 

finansów publicznych oraz 

podmiot ekonomii społecznej. 

Kryterium wynika z 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 zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1 lit. a-b 

3)  Komplementarność  

z Programem „Maluch+”: 

Projekt zapewnia wsparcie w 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 

10 1 lit. a-b 

                                                             
163

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania).  Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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zakresie tworzenia nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 lub 

pokrycie kosztów związanych z 

bieżącym świadczeniem usług 

opieki nad dziećmi do lat 3 

komplementarnie z resortowym 

Programem „Maluch+”. 

Komplementarność polega na  

finansowaniu miejsca opieki nad 

dziećmi do lat 3 z dwóch źródeł, tj. 

ze środków EFS oraz rządowego 

Programu „Maluch+”, z 

zastrzeżeniem braku podwójnego 

finansowania tych samych 

wydatków związanych z tym 

samym miejscem opieki. W celu 

uniknięcia podwójnego 

finansowania tych samych 

wydatków związanych z tym 

samym miejscem opieki, projekt 

zawiera szczegółowy kosztorys 

całego przedsięwzięcia, 

zawierający informacje na temat 

źródeł finansowania 

poszczególnych wydatków. 

lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

4)  Grupa docelowa: 

Projekt zakłada, że w grupie 

docelowej objętej wsparciem co 

najmniej: 

a) 30% stanowią osoby 

bezrobotne lub bierne zawodowo; 

lub 

b) 15% stanowią osoby samotnie 

wychowujące dziecko, 

powracające lub wchodzące na 

rynek pracy; 

lub 

c) 15% stanowią rodziny 

wychowujące co najmniej troje 

dzieci, w których co najmniej 

jedno z rodziców (opiekunów 

prawnych) powraca lub wchodzi 

na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i/lub 

wychowaniem dziecka/ci. 

Kryterium ma za zadanie przyczynić się do 

podniesienia aktywności zawodowej rodziców dzieci 

do lat 3, w szczególności osób samotnie 

wychowujących dziecko znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, jak 

również rodziców (opiekunów prawnych) w 

rodzinach wielodzietnych (wychowujących co 

najmniej troje dzieci). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 lit. a-b 
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Załącznik 4b – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru 
projektów dla Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i 
pracowników do zmian   

 

A) Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP 

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN 
 

KARTA DZIAŁANIA 10.1 USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8V   

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian  

 

 

NR KARTY
164: 1/10.1/2016 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  
III KWARTAŁ 2016  

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 

 

42 000 000 PLN 

Wyliczenie dofinansowania na podregiony: 

- podregion bialski i chełmsko-zamojski – 

16 380 000,00 zł – 2 926  osób; 

- podregion lubelski – 16 800 000,00 zł – 3 001   osób; 

- podregion puławski – 8 820 000,00 zł –   1 575  

osób. 

 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym: 

a) analiza potrzeb rozwojowych
165

, 

b) szkolenia, 

c) doradztwo. 
Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 90%. 

2. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi 

w programie- 40%. 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem 

w programie – 7 502  osoby.  

2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat  

                                                             
164

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
165

 Z wyłączeniem wsparcia w zakresie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub 
planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER. 
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i więcej objętych wsparciem w programie – 1 501 osób. 

3. Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 2 926  osób. 

4. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie - 2 501  

przedsiębiorstw. 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE166 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

1)  Grupa docelowa: 

a) Projekt jest skierowany wyłącznie 

do mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców
167

, 

spełniających kryteria określone 

dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) w art. 2 

załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014
168

 i ich 

pracowników
169

.  

b) Wsparcie kierowane jest do 

przedsiębiorstw posiadających 

siedzibę (filię, delegaturę, oddział 

czy inną prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności 

podmiotu) w podregionie, na 

terenie którego realizowane jest 

wsparcie i ich pracowników.  

c) Wsparcie w ramach PSF
170

 

skierowane jest do pojedynczych 

przedsiębiorstw, a nie do grupy 

przedsiębiorstw (np. klastrów). 

Wprowadzenie kryterium jest podyktowane regionalnym 

charakterem wsparcia. Celem kryterium jest wspieranie 

rozwoju zasobów ludzkich w województwie lubelskim.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

 

1 

2)  Grupa docelowa: 

Wnioskodawca w okresie realizacji 

Ocenie podlega zapewnienie efektywności oraz 

dostępności wsparcia oferowanego MŚP/osobom 

1 

                                                             
166

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów; 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
167

 Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz.  584, z późn. zm.) jest osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym 
imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w  zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej. 
168

 Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników 
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.   
169

 Pracownik – personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do 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 (Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.). 
170

 Podmiotowy System Finansowania (PSF) – system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników oparty 
na podejściu popytowym wdrażany w ramach RPO. 
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projektu obejmie wsparciem: 

a) w podregionie bialskim oraz  

chełmsko-zamojskim – minimum 

2 926  pracowników sektora MŚP/ 

osób samozatrudnionych, albo 

b) w podregionie lubelskim –  

minimum 3 001  pracowników 

sektora MŚP/ osób 

samozatrudnionych, albo 

c) w podregionie puławskim – 

minimum 1 575  pracowników 

sektora MŚP/ osób 

samozatrudnionych. 

samozatrudnionym. Wskazane minimalne wartości 

wskaźników w ramach poszczególnych konkursów 

wraz pozostałymi wymogami konkursowymi, w tym 

określeniem minimalnego czasu trwania projektu oraz 

ograniczeniami dotyczącymi wysokości pojedynczej 

usługi rozwojowej, pozwolą na prawidłowe 

oszacowanie budżetu projektu oraz przygotowanie 

efektywnej koncepcji świadczenia tych usług.  

Podział na podregiony jest zgodny z typologią 

stosowaną przez GUS (NUTS 3). Jednakże w związku 

z faktem, że na terenie podregionu bialskiego działa 

mniej przedsiębiorstw niż w pozostałych podregionach, 

na potrzeby niniejszego konkursu został on połączony z 

podregionem chełmsko-zamojskim. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

3)  Grupa docelowa: 

W projekcie wsparciem zostanie 

objętych minimum 20% osób w wieku 

50 lat i więcej oraz minimum 39% 

osób o niskich kwalifikacjach (do 

ISCED 3 włącznie). 

 

Ocenie podlega skoncentrowanie wsparcia na osobach 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

tj. pracownikach o niskich kwalifikacjach (osoba 

posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją 

Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO)) 

oraz pracownikach w wieku 50 lat i więcej.  

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie projektu w części dotyczącej 

charakterystyki grupy docelowej. 

1 

4)  Dofinansowanie usługi rozwojowej: 

1) Maksymalny poziom 

dofinansowania pojedynczej usługi 

rozwojowej
171

 jest uzależniony od 

wielkości przedsiębiorstwa i wynosi 

odpowiednio:  

a) dla mikroprzedsiębiorstwa - 

75% kosztów usługi rozwojowej;  

b) dla małego przedsiębiorstwa - 

70% kosztów usługi rozwojowej; 

c) dla średniego przedsiębiorstwa 

- 60% kosztów usługi rozwojowej. 

2) Limity, o których mowa w pkt 1, 

ulegają podwyższeniu w 

następujących przypadkach: 

a) dla przedsiębiorstw 

działających w obszarze 

inteligentnych specjalizacji 

województwa lubelskiego – do 

poziomu 80% kosztów usługi 

Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniego 

poziomu dofinansowania usługi rozwojowej. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-

2020, IZ RPO może określić preferencje, w przypadku 

których ma zastosowanie wyższy niż 50% poziom 

dofinansowania usługi rozwojowej. Przedmiotowe 

kryterium uzależnia poziom dofinansowania od: 

wielkości przedsiębiorstwa oraz dodatkowych 

preferencji wskazanych w pkt 2 kryterium. 

Prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo 

w obszarze inteligentnych specjalizacji będzie 

identyfikowane przez operatora na podstawie kodów 

PKD, zgodnie z Uchwałą nr LXVIII/1440/2015 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015 r. 

w sprawie przyjęcia indykatywnej listy kodów PKD 

wpisujących się w Regionalne Inteligentne 

Specjalizacje Województwa Lubelskiego, zmienioną 

Uchwałą nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa 

1 

                                                             
171

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 usługa rozwojowa to „usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, 
umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój”. 
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rozwojowej; 

b) dla przedsiębiorstw 

wysokiego wzrostu
172

 – do 

poziomu 75% kosztów usługi 

rozwojowej; 

c) dla usług rozwojowych 

prowadzących do zdobycia 

kwalifikacji
173

, w tym walidację
174

 

– do poziomu 80% kosztów usługi 

rozwojowej.  

3) Analiza potrzeb szkoleniowych 

będzie refundowana na takich 

samych zasadach jak pozostałe 

usługi, przy czym poziom 

dofinansowania nie może 

przekroczyć maksymalnie 80% 

kosztów tej usługi. 

4) Poziom dofinansowania 

pojedynczej usługi rozwojowej dla 

jednego przedsiębiorcy lub 

pracownika oddelegowanego przez 

przedsiębiorcę nie może przekroczyć 

kwoty 5.000,00 PLN, natomiast 

maksymalna wartość wsparcia na 

przedsiębiorstwo w wymiarze 

rocznym może wynieść maksymalnie 

15.000,00 PLN
175

. 

Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Zaktualizowanej indykatywnej listy kodów PKD 

wpisujących się w Regionalne Inteligentne 

Specjalizacje Województwa Lubelskiego. 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa 

lubelskiego to: 

1) biogospodarka – specjalizacja kluczowa:  

– kluczowe sektory gospodarki: farmaceutyczny, 

energetyczny, ekobiznes, rolno-spożywczy, 

chemiczny, papierniczy, drzewny i meblarski, usługi 

w zakresie informacji, badania naukowe i prace 

rozwojowe w zakresie związanym z daną 

specjalizacją, 

2) medycyna i zdrowie – specjalizacja uzupełniająca:  

- kluczowe sektory gospodarki: żywienie i dietetyka, 

usługi medyczne i prozdrowotne, badania naukowe 

i prace rozwojowe w zakresie związanym z daną 

specjalizacją, 

3) energetyka niskoemisyjna – specjalizacja 

wyłaniająca się: 

– kluczowe sektory gospodarki: górnictwo, usługi 

wspomagające górnictwo, wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię, badania naukowe i prace 

rozwojowe w zakresie związanym z daną 

specjalizacją, 

4) informatyka i automatyka – specjalizacja 

wspomagająca: 

– kluczowe sektory gospodarki: oprogramowanie 

i doradztwo w zakresie informatyki, badania naukowe 

i prace rozwojowe w zakresie związanym z daną 

specjalizacją, usługi w zakresie informacji, produkcja 

urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, 

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.  

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-

2020, pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w 

projekcie PSF są udzielane zgodnie z zasadami 

określonymi w odrębnych przepisach krajowych i 

unijnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu 

Komisji (UE) nr 1407/2013, w rozporządzeniu Komisji 

(UE) nr 651/2014 oraz w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 

                                                             
172

 Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w  porównaniu do 
innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20 % i więcej – definicja wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-2020;  
173

 Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji kwalifikacja oznacza zestaw efektów uczenia się w 
zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, 
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w  walidacji oraz formalnie potwierdzone przez 
uprawniony podmiot certyfikujący; 
174

 Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji walidacja oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się 
o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych 
dla tej kwalifikacji. 
175

 Limit 15 000,00 PLN na przedsiębiorstwo obowiązuje w danym roku kalendarzowym. 
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udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej 

w ramach programów operacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020 (Dz. U. poz. 1073). W przypadku, gdy jeden 

przedsiębiorca przekroczył dozwolony limit pomocy de 

minimis, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1407/2013, może być mu udzielana 

pomoc publiczna na szkolenia (zgodnie z art. 31 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) lub pomoc 

publiczna na usługi doradcze (zgodnie z art. 18 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).  

Wkład prywatny wnoszony przez przedsiębiorcę 

zgodnie z intensywnością pomocy określoną w art. 

18 ust. 2 oraz w art. 31 ust. 4 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 wyliczany jest w 

odniesieniu do kosztów usługi rozwojowej objętych 

dofinansowaniem, zgodnie z warunkami o których 

mowa w treści kryterium. Wkład ten podlega 

sumowaniu z kosztami usługi rozwojowej, które nie 

zostały objęte tym dofinansowaniem.  

 

 Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5)  Rekrutacja do projektu: 

Wnioskodawca zapewni, że 

pierwszeństwo w rekrutacji na 

dofinansowanie danej usługi 

rozwojowej mają przedsiębiorcy, 

którzy uzyskali wsparcie w postaci 

analizy potrzeb rozwojowych lub 

planów rozwoju w ramach Działania 

2.2 PO WER. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie 

komplementarności zewnętrznej, co wynika z zapisów 

zawartych w RPO WL 2014-2020. Wsparcie 

realizowane w ramach PI 8v będzie komplementarne z 

działaniami w ramach POWER w zakresie systemu 

zapewniania jakości usług rozwojowych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

6)  Usługi rozwojowe: 

Projekt zakłada dofinansowanie 

kosztów realizacji usług rozwojowych 

ze środków EFS w ramach projektu 

PSF wyłącznie na usługi rozwojowe 

wpisane do RUR
176

 za pomocą Karty 

Usługi
177

 przez uprawnione podmioty 

spełniające wymogi określone w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 

dnia 24 maja 2011 r. w sprawie 

Krajowego Systemu Usług dla Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-

2020 w ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy 

wsparcie udzielone na rzecz przedsiębiorców i 

pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP/osób 

samozatrudnionych zostało udzielone na 

dofinansowanie usług rozwojowych świadczonych 

przez podmioty wpisane do RUR oraz zweryfikowane 

przez Administratora RUR
178

. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

7)  Sposób realizacji szkoleń: 

Wszystkie szkolenia w ramach 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń 

oferowanych w ramach RPO WL. 

1 

                                                             
176

 Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) – jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zawierający informacje na temat podmiotów świadczących 
usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. 
177

 Karta Usługi – formularz, który stanowi załącznik do Regulaminu RUR, określający zakres niezbędnych informacji umożliwiających zarejestrowan ie danej 
usługi rozwojowej w RUR, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie www.  inwestycjawkadry.pl .  
178

 Administrator RUR - podmiot odpowiedzialny za nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania RUR, zarządzanie kontami i uprawnieniami 
użytkowników RUR oraz dbający o bezpieczeństwo RUR i zawartych w nim danych. Funkcję Administratora RUR pełni Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  
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projektu kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

kompetencje i/lub kwalifikacje 

uczestników. 

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy szkolenia 

nabędą kompetencje lub kwalifikacje rozumiane 

zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

8)  Okres realizacji projektu 

Zakończenie okresu realizacji 

projektu musi nastąpić nie później niż 

31 grudnia 2018 r. 

 

Kryterium warunkowane jest pilotażowym charakterem 

wsparcia w ramach projektów PSF, jak również wynika 

z Ram Wykonania Wskaźników dla Programu 

Operacyjnego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

9)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa maksymalnie 

jeden wniosek o dofinansowanie 

projektu w ramach konkursu. 

Przedmiotowy wniosek zakłada 

realizację projektu wyłącznie w 

jednym podregionie. 

 

Wprowadzone ograniczenie dotyczące realizacji 

projektu w jednym podregionie ma na celu 

dostosowanie planowanych działań do specyfiki 

konkretnego, wybranego przez projektodawcę 

podregionu. Wniosek może zakładać realizację projektu 

w jednym z 3 podregionów wskazanych  

pod potrzeby niniejszego konkursu: bialskim oraz 

chełmsko – zamojskim (1), lubelskim (2), puławskim (3).  

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku 

przez jednego Wnioskodawcę, IZ RPO odrzuca 

wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski w 

związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę 

przedmiotowego kryterium.   

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

1 

10)  Doświadczenie Wnioskodawcy/ 

Partnerów:  

Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) na dzień złożenia wniosku 

posiadają: 

a) co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w zakresie 

świadczenia usług doradczo-

szkoleniowych dla MŚP oraz  

b) zrealizowany co najmniej jeden 

projekt na rzecz MŚP, w ramach 

którego osiągnięte zostały 

zakładane cele i rezultaty 

(wskaźniki).  

Ocenie podlega możliwość zapewnienia wysokiej 

jakości realizowanych projektów. Ocena kryterium 

pozwoli na zbadanie doświadczenia Wnioskodawcy (i 

jego ewentualnych partnerów) w zakresie świadczenia 

usług na rzecz mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

11)  Biuro projektu:  

Wnioskodawca w okresie realizacji 

projektu zapewni działalność biura w 

podregionie, na terenie którego 

realizowane jest wsparcie, z 

możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu 

oraz zapewniające uczestnikom 

projektu możliwość osobistego 

kontaktu z kadrą projektu. 

Wprowadzenie kryterium zapewni dostosowanie 

oferowanego wsparcia do potrzeb i tempa pracy MŚP, 

ułatwi kontakt pomiędzy operatorem a MŚP oraz ich 

pracownikami.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

12)  Środki trwałe i cross – financing w Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 1 
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projekcie: 

a) Projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-financingu). 

b) Zakup środków trwałych w 

projekcie może dotyczyć wyłącznie 

kategorii wydatków związanych z 

zapewnieniem realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

ramach Działania 10.1. Projekty będą uwzględniały 

wsparcie o określonym standardzie, natomiast będą 

one oceniane również pod kątem potencjału 

wnioskodawcy (i partnerów, o ile dotyczy). Kryterium 

zakłada realizację projektów przez podmioty 

posiadające do tego niezbędny potencjał. 

Założenie, że realizatorami projektu będą podmioty 

posiadające niezbędny potencjał i doświadczenie 

powoduje, że zakupy środków trwałych i cross-

financingu w projekcie są niezasadne (za wyjątkiem 

kwestii wskazanej w lit. b kryterium). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

  

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 179
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) 
Uzasadnienie kryterium 

Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów w 

ramach naboru 

1)  Doświadczenie Wnioskodawcy/ 

Partnerów:  

Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) na dzień złożenia wniosku 

posiadają doświadczenie w postaci 

co najmniej trzech zrealizowanych 

projektów na rzecz MŚP na terenie 

województwa lubelskiego, w ramach 

których osiągnięte zostały 

Kryterium ma za zadanie premiować 

Wnioskodawców posiadających 

doświadczenie w realizacji projektów na 

rzecz MŚP. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie deklaracji złożonej przez 

Wnioskodawcę w treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

                                                             
179

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z  możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

g) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

h) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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zakładane cele i rezultaty 

(wskaźniki). 

2)  Grupa docelowa: 

W ramach projektu wsparciem 

zostanie objętych minimum 20% 

przedsiębiorstw działających w 

obszarze inteligentnych specjalizacji 

województwa lubelskiego w 

kontekście realizacji celów 

strategicznych województwa.  

Kryterium ma na celu premiowanie 

Wnioskodawców przyczyniających się do 

osiągnięcia celów strategicznych regionu. 

Prowadzenie działalności przez 

przedsiębiorstwo w obszarze inteligentnych 

specjalizacji będzie identyfikowane przez 

operatora na podstawie kodów PKD, zgodnie 

z Uchwałą nr LXVIII/1440/2015 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 27 

listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 

indykatywnej listy kodów PKD wpisujących 

się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje 

Województwa Lubelskiego, zmienioną 

Uchwałą nr CI/2038/2016 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 

2016 r. w sprawie przyjęcia Zaktualizowanej 

indykatywnej listy kodów PKD wpisujących 

się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje 

Województwa Lubelskiego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie deklaracji złożonej przez 

Wnioskodawcę w treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

15 1 

3)  Grupa docelowa: 

W ramach projektu wsparciem 

zostanie objętych minimum 10% 

przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu 

skoncentrowanie wsparcia na 

przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu (tj. 

przedsiębiorstwach o największym 

potencjale do generowania nowych miejsc 

pracy w regionie w porównaniu do innych 

przedsiębiorstw, w tym w szczególności 

wykazujące w trzyletnim okresie 

średnioroczny przyrost przychodów o 20% i 

więcej). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie deklaracji złożonej przez 

Wnioskodawcę w treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

15 1 

 

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN 

KARTA DZIAŁANIA 10.1 USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8V   

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian  

NR KARTY
180: 1/10.1/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

                                                             
180

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  
II KWARTAŁ 2017  

Planowane 

dofinansowanie ze 

środków 

publicznych: 

9 698 202 EURO  

41 845 801,99 ZŁ
181

 – KONKURS WARUNKOWY
182

 

Wyliczenie dofinansowania na podregiony: 

- podregion bialski i chełmsko-zamojski- 3 782 298,78 euro (16 319 862,78 zł
183

); 

- podregion lubelski- 3 976 262,82 euro (17 156 778,81 zł
184

); 

- podregion puławski- 1 939 640,40 euro (8 369 160,40 zł
185

). 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Usługi rozwojowe
186

 adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym m. in.: 

d) analiza potrzeb rozwojowych
187

, 

e) szkolenia, 

f) doradztwo. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 90%. 

2. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w 

programie: 40%. 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w 

programie: 7 635.  

2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat  

i więcej objętych wsparciem w programie: 1 527. 

3. Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 2 977. 

4. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie: 2 545. 

 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

                                                             
181

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
182

 Konkurs warunkowy – nie zostanie ogłoszony, jeżeli w konkursie ogłoszonym w 2016 r. zostaną wybrane do dofinansowania projekty na wszystkie 
podregiony woj. lubelskiego (zgodnie z NUTS 3). 
183

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
184

 jw. 
185

 jw. 
186

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 usługa rozwojowa to „usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, 
umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój”.”.  
187

 Z wyłączeniem wsparcia w zakresie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub 
planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE188 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Grupa docelowa: 

a) Projekt jest skierowany wyłącznie do 

mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców
189

, spełniających 

kryteria określone dla mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 

art. 2 załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014
190

 i ich 

pracowników
191

.  

b) Wsparcie skierowane jest do 

przedsiębiorstw posiadających 

siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy 

inną prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności podmiotu) 

w podregionie, na terenie którego 

realizowane jest wsparcie i ich 

pracowników.  

c) Wsparcie w ramach PSF
192

 

skierowane jest do pojedynczych 

przedsiębiorstw, a nie do grupy 

przedsiębiorstw (np. klastrów). 

Wprowadzenie kryterium jest podyktowane regionalnym 

charakterem wsparcia. Celem kryterium jest wspieranie 

rozwoju zasobów ludzkich w województwie lubelskim.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

1 

2)  Grupa docelowa: 

Wnioskodawca w okresie realizacji 

projektu obejmie wsparciem: 

a) w podregionie bialskim oraz  

chełmsko-zamojskim – minimum 

2978   pracowników sektora MŚP/ 

osób samozatrudnionych, albo 

b) w podregionie lubelskim –  

minimum 3130   pracowników 

sektora MŚP/ osób 

samozatrudnionych, albo 

c) w podregionie puławskim – minimum 

Ocenie podlega zapewnienie efektywności oraz dostępności 

wsparcia oferowanego MŚP/osobom samozatrudnionym. 

Wskazane minimalne wartości wskaźników w ramach 

poszczególnych konkursów wraz pozostałymi wymogami 

konkursowymi, w tym określeniem minimalnego czasu 

trwania projektu oraz ograniczeniami dotyczącymi wysokości 

pojedynczej usługi rozwojowej, pozwolą na prawidłowe 

oszacowanie budżetu projektu oraz przygotowanie 

efektywnej koncepcji świadczenia tych usług.  

Podział na podregiony jest zgodny z typologią stosowaną 

przez GUS (NUTS 3). Jednakże w związku z faktem, że na 

terenie podregionu bialskiego działa mniej przedsiębiorstw 

niż w pozostałych podregionach, na potrzeby niniejszego 

1 

                                                             
188

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”  „NIE 
DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia  w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów; 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
189

 Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz.  584, z późn. zm.) jest osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym 
imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w  zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej. 
190

 Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników 
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.   
191

 Pracownik – personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1  z późn. zm.). 

192
 Podmiotowy System Finansowania (PSF) – system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników oparty 

na podejściu popytowym wdrażany w ramach RPO. 
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1527    pracowników sektora MŚP/ 

osób samozatrudnionych. 

konkursu został on połączony z podregionem chełmsko-

zamojskim. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

3)  Grupa docelowa: 

W projekcie wsparciem zostanie 

objętych minimum 20% osób w wieku 

50 lat i więcej oraz minimum 39% osób 

o niskich kwalifikacjach (do poziomu 

ISCED 3 włącznie). 

 

Ocenie podlega skoncentrowanie wsparcia na osobach 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

tj. pracownikach o niskich kwalifikacjach (osoba posiadająca 

wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z 

Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych 

ISCED 2011 (UNESCO)) oraz pracownikach w wieku 50 lat i 

więcej.  

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu 

w części dotyczącej charakterystyki grupy docelowej. 

1 

4)  Dofinansowanie usługi rozwojowej: 

1) Maksymalny poziom 

dofinansowania pojedynczej usługi 

rozwojowej
193

 jest uzależniony od 

wielkości przedsiębiorstwa i wynosi 

odpowiednio:  

a) dla mikroprzedsiębiorstwa - 75% 

kosztów usługi rozwojowej;  

b) dla małego przedsiębiorstwa - 

70% kosztów usługi rozwojowej; 

c) dla średniego przedsiębiorstwa - 

60% kosztów usługi rozwojowej. 

2) Limity, o których mowa w pkt 1, 

ulegają podwyższeniu w 

następujących przypadkach: 

d) dla przedsiębiorstw działających 

w obszarze inteligentnych 

specjalizacji województwa 

lubelskiego – do poziomu 80% 

kosztów usługi rozwojowej; 

e) dla przedsiębiorstw wysokiego 

wzrostu
194

 – do poziomu 75% 

kosztów usługi rozwojowej; 

f) dla usług rozwojowych 

prowadzących do zdobycia 

kwalifikacji
195

, w tym walidację
196

 

– do poziomu 80% kosztów usługi 

rozwojowej.  

Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu 

dofinansowania usługi rozwojowej. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do 

zmian na lata 2014-2020, IZ RPO może określić preferencje, 

w przypadku których ma zastosowanie wyższy niż 50% 

poziom dofinansowania usługi rozwojowej. Przedmiotowe 

kryterium uzależnia poziom dofinansowania od: wielkości 

przedsiębiorstwa oraz dodatkowych preferencji wskazanych 

w pkt 2 kryterium. 

Prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo w obszarze 

inteligentnych specjalizacji będzie identyfikowane przez 

operatora na podstawie kodów PKD, zgodnie z Uchwałą nr 

LXVIII/1440/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 

27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia indykatywnej listy 

kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne 

Specjalizacje Województwa Lubelskiego, zmienioną Uchwałą 

nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 

10 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Zaktualizowanej 

indykatywnej listy kodów PKD wpisujących się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa 

lubelskiego to: 

5) biogospodarka – specjalizacja kluczowa:  

– kluczowe sektory gospodarki: farmaceutyczny, 

energetyczny, ekobiznes, rolno-spożywczy, chemiczny, 

papierniczy, drzewny i meblarski, usługi w zakresie 

1 

                                                             
193

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 usługa rozwojowa to „usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, 
umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój”.  
194

 Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w  porównaniu do 
innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o  20 % i więcej – definicja wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-2020;  
195

 Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji kwalifikacja oznacza zestaw efektów uczenia się w 
zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez  uczenie się nieformalne, 
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez 
uprawniony podmiot certyfikujący; 
196

 Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji walidacja oznacza spr awdzenie, czy osoba ubiegająca się 
o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych 
dla tej kwalifikacji. 
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3) Analiza potrzeb rozwojowych 

będzie refundowana na takich 

samych zasadach jak pozostałe 

usługi, przy czym poziom 

dofinansowania nie może 

przekroczyć maksymalnie 80% 

kosztów tej usługi.  

4) Poziom dofinansowania 

pojedynczej usługi rozwojowej dla 

jednego przedsiębiorcy lub 

pracownika oddelegowanego przez 

przedsiębiorcę nie może 

przekroczyć kwoty 5.000,00 zł, 

natomiast maksymalna wartość 

wsparcia na przedsiębiorstwo w 

wymiarze rocznym może wynieść 

maksymalnie 15.000,00 zł
197

. 

informacji, badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie 

związanym z daną specjalizacją, 

6) medycyna i zdrowie – specjalizacja uzupełniająca:  

- kluczowe sektory gospodarki: żywienie i dietetyka, 

usługi medyczne i prozdrowotne, badania naukowe i 

prace rozwojowe w zakresie związanym z daną 

specjalizacją, 

7) energetyka niskoemisyjna – specjalizacja wyłaniająca 

się: 

– kluczowe sektory gospodarki: górnictwo, usługi 

wspomagające górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię, badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie 

związanym z daną specjalizacją, 

8) informatyka i automatyka – specjalizacja wspomagająca: 

– kluczowe sektory gospodarki: oprogramowanie 

i doradztwo w zakresie informatyki, badania naukowe i 

prace rozwojowe w zakresie związanym z daną 

specjalizacją, usługi w zakresie informacji, produkcja 

urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, komputerów, 

wyrobów elektronicznych i optycznych.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do 

zmian na lata 2014-2020, pomoc publiczna oraz pomoc de 

minimis w projekcie PSF są udzielane zgodnie z zasadami 

określonymi w odrębnych przepisach krajowych i unijnych, w 

tym w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

1407/2013, w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 oraz 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 

lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz 

pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073). W przypadku, gdy jeden 

przedsiębiorca przekroczył dozwolony limit pomocy de 

minimis, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1407/2013, może być mu udzielana pomoc 

publiczna na szkolenia (zgodnie z art. 31 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014) lub pomoc publiczna na usługi 

doradcze (zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014).  

Wkład prywatny wnoszony przez przedsiębiorcę zgodnie 

z intensywnością pomocy określoną w art. 18 ust. 2 oraz 

w art. 31 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 

wyliczany jest w odniesieniu do kosztów usługi 

rozwojowej objętych dofinansowaniem, zgodnie z 

warunkami, o których mowa w treści kryterium. 

Maksymalne dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł dotyczy 

jednej usługi (np. oferowanego w Bazie Usług Rozwojowych 

określonego szkolenia) dla jednego 

pracownika/przedsiębiorcy, przy czym limit dofinansowania 

na dane przedsiębiorstwo wynosi 15 000,00 zł w wymiarze 

rocznym. 

 Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

                                                             
197

 Limit 15 000,00 zł na przedsiębiorstwo obowiązuje w danym roku kalendarzowym. 
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5)  Rekrutacja do projektu: 

Wnioskodawca zapewni, że 

pierwszeństwo w rekrutacji na 

dofinansowanie danej usługi 

rozwojowej mają przedsiębiorcy, którzy 

uzyskali wsparcie w postaci analizy 

potrzeb rozwojowych lub planów 

rozwoju w ramach Działania 2.2 PO 

WER. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie 

komplementarności zewnętrznej, co wynika z zapisów 

zawartych w RPO WL 2014-2020. Wsparcie realizowane w 

ramach PI 8v będzie komplementarne z działaniami w 

ramach POWER w zakresie systemu zapewniania jakości 

usług rozwojowych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

6)  Usługi rozwojowe: 

Projekt zakłada dofinansowanie 

kosztów realizacji usług rozwojowych 

ze środków EFS w ramach projektu 

PSF wyłącznie na usługi rozwojowe 

wpisane do Bazy Usług Rozwojowych 

przez uprawnione podmioty spełniające 

wymogi określone w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 

2011 r. w sprawie Krajowego Systemu 

Usług dla Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do 

zmian na lata 2014-2020 w ramach kryterium zostanie 

zweryfikowane, czy wsparcie udzielone na rzecz 

przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw sektora 

MŚP/osób samozatrudnionych zostało udzielone na 

dofinansowanie usług rozwojowych świadczonych przez 

podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

7)  Sposób realizacji szkoleń: 

Wszystkie szkolenia w ramach projektu 

kończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego kompetencje lub 

kwalifikacje uczestników. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń 

oferowanych w ramach RPO WL. 

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy szkolenia nabędą 

kompetencje lub kwalifikacje rozumiane zgodnie z definicjami 

zawartymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

8)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa maksymalnie 

jeden wniosek o dofinansowanie 

projektu w ramach konkursu. 

Przedmiotowy wniosek zakłada 

realizację projektu wyłącznie w jednym 

podregionie. 

 

Wprowadzone ograniczenie dotyczące realizacji projektu w 

jednym podregionie ma na celu dostosowanie planowanych 

działań do specyfiki konkretnego, wybranego przez 

projektodawcę podregionu. Wniosek może zakładać 

realizację projektu w jednym z 3 podregionów wskazanych  

pod potrzeby niniejszego konkursu: bialskim oraz chełmsko – 

zamojskim (1), lubelskim (2), puławskim (3).  

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez 

jednego Wnioskodawcę, IZ RPO odrzuca wszystkie złożone 

w odpowiedzi na konkurs wnioski w związku z 

niespełnieniem przez Wnioskodawcę przedmiotowego 

kryterium.   

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Listy wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane 

na KOP. 

1 

9)  Doświadczenie wnioskodawcy/ 

partnerów:  

Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) na dzień złożenia wniosku 

posiadają: 

c) co najmniej dwuletnie doświadczenie 

w zakresie świadczenia usług 

doradczo-szkoleniowych dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz  

Ocenie podlega możliwość zapewnienia wysokiej jakości 

realizowanych projektów. Ocena kryterium pozwoli na 

zbadanie doświadczenia wnioskodawcy (i jego ewentualnych 

partnerów) w zakresie świadczenia usług na rzecz mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 



122 
 

d) zrealizowany co najmniej jeden 

projekt na rzecz mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw, w ramach 

którego osiągnięte zostały zakładane 

cele i rezultaty (wskaźniki).  

10)  Biuro projektu:  

Wnioskodawca w okresie realizacji 

projektu zapewni działalność biura w 

podregionie, na terenie którego 

realizowane jest wsparcie, z 

możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz 

zapewniające uczestnikom projektu 

możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu. 

Wprowadzenie kryterium zapewni dostosowanie 

oferowanego wsparcia do potrzeb i tempa pracy mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz bezpośredni kontakt 

z operatorem wsparcia.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

11)  Środki trwałe i cross – financing w 

projekcie: 

c) Projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-financingu). 

d) Zakup środków trwałych w projekcie 

może dotyczyć wyłącznie kategorii 

wydatków związanych z 

zapewnieniem realizacji zasady 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 

ramach Działania 10.1. Projekty będą uwzględniały wsparcie 

o określonym standardzie, natomiast będą one oceniane 

również pod kątem potencjału wnioskodawcy (i partnerów, o 

ile dotyczy). Kryterium zakłada realizację projektów przez 

podmioty posiadające do tego niezbędny potencjał. 

Założenie, że realizatorami projektu będą podmioty 

posiadające niezbędny potencjał i doświadczenie powoduje, 

że zakupy środków trwałych i cross-financingu w projekcie są 

niezasadne (za wyjątkiem kwestii wskazanej w lit. b 

kryterium). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

12)  Okres realizacji projektu 

Zakończenie okresu realizacji projektu 

musi nastąpić nie później niż 30 

czerwca 2019 r. 

Kryterium warunkowane jest charakterem wsparcia w 

ramach projektów PSF.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

II OCENA MERYTORYCZNA 

D. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

F. KRYTERIA PREMIUJĄCE 198
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

                                                             
198

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 
będzie polegała na: 

i) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
j) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Doświadczenie wnioskodawcy/ 

partnerów:  

Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) na dzień złożenia wniosku 

posiadają doświadczenie w postaci co 

najmniej trzech zrealizowanych 

projektów, w których grupą docelową 

były mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa wyłącznie z terenu 

województwa lubelskiego, a 

zakładane cele i rezultaty (wskaźniki) 

zostały osiągnięte. 

Kryterium ma za zadanie premiować 

wnioskodawców posiadających doświadczenie 

w realizacji projektów na rzecz MŚP z terenu 

województwa lubelskiego. 

Poprzez fakt zrealizowania projektu rozumie się 

występowanie przez podmiot w projekcie w 

charakterze beneficjenta. Projekt musi być 

zakończony – zgodnie z datą kończącą 

realizację projektu wskazaną we wniosku o 

dofinansowanie bądź w umowie o 

dofinansowanie projektu. We wniosku o 

dofinansowanie należy wykazać co najmniej: 

- tytuł projektu i fundusz, z jakiego został 

sfinansowany; 

- informację nt. grupy docelowej (liczba 

uczestników, wielkość przedsiębiorstw objętych 

wsparciem: mikro-, małe, średnie; teren, z 

którego zrekrutowano uczestników); 

- informację nt. zakresu wsparcia; 

- informację nt. stopnia osiągnięcia założonych 

rezultatów. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1 

2)  Grupa docelowa: 

W ramach projektu wsparciem 

zostanie objętych minimum 20% 

przedsiębiorstw działających w 

obszarze inteligentnych specjalizacji 

województwa lubelskiego w 

kontekście realizacji celów 

strategicznych województwa.  

Kryterium ma na celu premiowanie 

wnioskodawców przyczyniających się do 

osiągnięcia celów strategicznych regionu. 

Prowadzenie działalności przez 

przedsiębiorstwo w obszarze inteligentnych 

specjalizacji będzie identyfikowane przez 

operatora na podstawie kodów PKD, zgodnie z 

Uchwałą nr LXVIII/1440/2015 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 

2015 r. w sprawie przyjęcia indykatywnej listy 

kodów PKD wpisujących się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa 

Lubelskiego, zmienioną Uchwałą nr 

CI/2038/2016 Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Zaktualizowanej indykatywnej listy 

kodów PKD wpisujących się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa 

Lubelskiego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie deklaracji złożonej przez 

wnioskodawcę w treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

15 1 

3)  Grupa docelowa: Wprowadzenie kryterium ma na celu 15 1 
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W ramach projektu wsparciem 

zostanie objętych minimum 10% 

przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. 

skoncentrowanie wsparcia na 

przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu (tj. 

przedsiębiorstwach o największym potencjale do 

generowania nowych miejsc pracy w regionie w 

porównaniu do innych przedsiębiorstw, w tym w 

szczególności wykazujące w trzyletnim okresie 

średnioroczny przyrost przychodów o 20% i 

więcej). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie deklaracji złożonej przez 

wnioskodawcę w treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN 

KARTA DZIAŁANIA 10.1 USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8V   

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian  

NR KARTY
199: 2/10.1/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  
IV KWARTAŁ 2017  

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 

11 083 659 EURO 

47 097 792,19 ZŁ 
200

 

Wyliczenie dofinansowania na podregiony: 

- podregion bialski i chełmsko-zamojski – 

4 322 627,01 euro
201

; 

- podregion lubelski – 4 544 300,19 euro 
202

; 

- podregion puławski – 2 216 731,80 euro 
203

. 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Usługi rozwojowe
204

 adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym m. in.: 

a) analiza potrzeb rozwojowych
205

, 

                                                             
199

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
200

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
201

 Kwota środków w zł przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego kursu EURO i określona zostanie w 
Regulaminie konkursu.   
202

 Jw. 
203

 Jw. 
204

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 usługa rozwojowa to „usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, 
umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca  na ich rozwój”. 
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b) szkolenia, 

c) doradztwo. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 90%. 

2. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w 

programie- 40%. 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w 

programie- 8 726.  

2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat  

i więcej objętych wsparciem w programie- 1 745. 

3. Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- 3 403. 

4. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie- 2 909. 

 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE206 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
207 

1)  Grupa docelowa: 

a) Projekt jest skierowany wyłącznie 

do mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców
208

, spełniających 

kryteria określone dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw 

(MŚP) w art. 2 załącznika I do 

Wprowadzenie kryterium jest podyktowane 

regionalnym charakterem wsparcia. Celem 

kryterium jest wspieranie rozwoju zasobów 

ludzkich w województwie lubelskim.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 NIE 

                                                                                                                                                                                                                   
205

 Z wyłączeniem wsparcia w zakresie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub 
planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER. 
206

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 
danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
207 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
208

 Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) jest osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym 
imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w  zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej. 
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rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014
209

 i ich pracowników
210

.  

b) Wsparcie skierowane jest do 

przedsiębiorstw posiadających 

siedzibę (filię, delegaturę, oddział 

czy inną prawnie dozwoloną 

formę organizacyjną działalności 

podmiotu) w podregionie, na 

terenie którego realizowane jest 

wsparcie i ich pracowników.  

c) Wsparcie w ramach PSF
211

 

skierowane jest do pojedynczych 

przedsiębiorstw, a nie do grupy 

przedsiębiorstw (np. klastrów). 

2)  Grupa docelowa: 

Wnioskodawca w okresie realizacji 

projektu obejmie wsparciem: 

a) w podregionie bialskim 

oraz chełmsko-zamojskim- 

minimum 3403   pracowników 

sektora MŚP/ osób 

samozatrudnionych, albo 

b) w podregionie lubelskim- 

minimum 3578   pracowników 

sektora MŚP/ osób 

samozatrudnionych, albo 

c)  w podregionie puławskim- 

minimum 1745   pracowników 

sektora MŚP/ osób 

samozatrudnionych. 

Ocenie podlega zapewnienie efektywności oraz 

dostępności wsparcia oferowanego 

MŚP/osobom samozatrudnionym. Wskazane 

minimalne wartości wskaźników w ramach 

poszczególnych konkursów wraz pozostałymi 

wymogami konkursowymi, w tym określeniem 

minimalnego czasu trwania projektu oraz 

ograniczeniami dotyczącymi wysokości 

pojedynczej usługi rozwojowej, pozwolą na 

prawidłowe oszacowanie budżetu projektu oraz 

przygotowanie efektywnej koncepcji świadczenia 

tych usług. 

Podział na podregiony jest zgodny z typologią 

stosowaną przez GUS (NUTS 3). Jednakże w 

związku z faktem, że na terenie podregionu 

bialskiego działa mniej przedsiębiorstw niż w 

pozostałych podregionach, na potrzeby 

niniejszego konkursu został on połączony z 

podregionem chełmsko-zamojskim. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 NIE 

3)  Grupa docelowa: 

W projekcie wsparciem zostanie 

objętych minimum 20% osób w wieku 

50 lat i więcej oraz minimum 39% 

osób o niskich kwalifikacjach (do 

poziomu ISCED 3 włącznie). 

 

Ocenie podlega skoncentrowanie wsparcia na 

osobach znajdujących się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy tj. pracownikach o niskich 

kwalifikacjach (osoba posiadająca wykształcenie 

na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z 

Międzynarodową Klasyfikacją Standardów 

Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO)) oraz 

pracownikach w wieku 50 lat i więcej. 

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie projektu w części dotyczącej 

charakterystyki grupy docelowej. 

1 NIE 

4)  Dofinansowanie usługi rozwojowej: 

1) Maksymalny poziom 
Kryterium ma na celu zapewnienie 1 NIE 

                                                             
209

 Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników 
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.   
210

 Pracownik – personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1  z późn. zm.). 

211
 Podmiotowy System Finansowania (PSF) – system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników oparty 

na podejściu popytowym wdrażany w ramach RPO. 
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dofinansowania pojedynczej usługi 

rozwojowej
212

 jest uzależniony od 

wielkości przedsiębiorstwa i wynosi 

odpowiednio:  

a) dla mikroprzedsiębiorstwa- 

75% kosztów usługi 

rozwojowej;  

b) dla małego przedsiębiorstwa-  

70% kosztów usługi 

rozwojowej; 

c) dla średniego 

przedsiębiorstwa- 60% 

kosztów usługi rozwojowej. 

2) Limity, o których mowa w pkt 1, 

ulegają podwyższeniu w 

następujących przypadkach: 

a) dla przedsiębiorstw 

działających w obszarze 

inteligentnych specjalizacji 

województwa lubelskiego – do 

poziomu 80% kosztów usługi 

rozwojowej; 

b) dla przedsiębiorstw wysokiego 

wzrostu
213

 – do poziomu 75% 

kosztów usługi rozwojowej; 

c) dla usług rozwojowych 

prowadzących do zdobycia 

kwalifikacji
214

, w tym 

walidację
215

 – do poziomu 

80% kosztów usługi 

rozwojowej.  

3) Analiza potrzeb rozwojowych 

będzie refundowana na takich 

samych zasadach jak pozostałe 

usługi, przy czym poziom 

dofinansowania nie może 

przekroczyć maksymalnie 80% 

kosztów tej usługi. 

4) Poziom dofinansowania 

pojedynczej usługi rozwojowej dla 

jednego przedsiębiorcy lub 

pracownika oddelegowanego 

przez przedsiębiorcę nie może 

przekroczyć kwoty 5.000,00 zł, 

odpowiedniego poziomu dofinansowania usługi 

rozwojowej. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020, IZ 

RPO może określić preferencje, w przypadku 

których ma zastosowanie wyższy niż 50% 

poziom dofinansowania usługi rozwojowej. 

Przedmiotowe kryterium uzależnia poziom 

dofinansowania od: wielkości przedsiębiorstwa 

oraz dodatkowych preferencji wskazanych w pkt 

2 kryterium. 

Prowadzenie działalności przez 

przedsiębiorstwo w obszarze inteligentnych 

specjalizacji będzie identyfikowane przez 

operatora na podstawie kodów PKD, zgodnie z 

Uchwałą nr LXVIII/1440/2015 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 

2015 r. w sprawie przyjęcia indykatywnej listy 

kodów PKD wpisujących się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa 

Lubelskiego, zmienioną Uchwałą nr 

CI/2038/2016 Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Zaktualizowanej indykatywnej listy 

kodów PKD wpisujących się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa 

Lubelskiego. 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje 

województwa lubelskiego to: 

9) biogospodarka – specjalizacja kluczowa: 

– kluczowe sektory gospodarki: farmaceutyczny, 

energetyczny, ekobiznes, rolno-spożywczy, 

chemiczny, papierniczy, drzewny i meblarski, 

usługi w zakresie informacji, badania naukowe 

i prace rozwojowe w zakresie związanym z 

daną specjalizacją, 

10) medycyna i zdrowie – specjalizacja 

uzupełniająca: 

- kluczowe sektory gospodarki: żywienie i 

dietetyka, usługi medyczne i prozdrowotne, 

badania naukowe i prace rozwojowe w 

                                                             
212

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 usługa rozwojowa to „usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, 
umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój”.  
213

 Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do 
innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o  20 % i więcej – definicja wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-2020;  
214

 Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji kwalifikacja oznacza zestaw efektów uczenia się w 
zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, 
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w  walidacji oraz formalnie potwierdzone przez 
uprawniony podmiot certyfikujący; 
215

 Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji walidacja oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się 
o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych 
dla tej kwalifikacji. 
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natomiast maksymalna wartość 

wsparcia na przedsiębiorstwo w 

wymiarze rocznym może wynieść 

maksymalnie 15.000,00 zł
216

. 

zakresie związanym z daną specjalizacją, 

11) energetyka niskoemisyjna – specjalizacja 

wyłaniająca się: 

– kluczowe sektory gospodarki: górnictwo, 

usługi wspomagające górnictwo, wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię, badania naukowe i 

prace rozwojowe w zakresie związanym z 

daną specjalizacją, 

12) informatyka i automatyka – specjalizacja 

wspomagająca: 

– kluczowe sektory gospodarki: 

oprogramowanie i doradztwo w zakresie 

informatyki, badania naukowe i prace 

rozwojowe w zakresie związanym z daną 

specjalizacją, usługi w zakresie informacji, 

produkcja urządzeń elektrycznych, maszyn i 

urządzeń, komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020, 

pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w 

projekcie PSF są udzielane zgodnie z zasadami 

określonymi w odrębnych przepisach krajowych i 

unijnych, w tym w szczególności w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013, w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 oraz w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w 

ramach programów operacyjnych 

finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

1073). W przypadku, gdy jeden przedsiębiorca 

przekroczył dozwolony limit pomocy de minimis, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1407/2013, może być mu 

udzielana pomoc publiczna na szkolenia 

(zgodnie z art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014) lub pomoc publiczna na usługi 

doradcze (zgodnie z art. 18 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014). 

Wkład prywatny wnoszony przez 

przedsiębiorcę zgodnie z intensywnością 

pomocy określoną w art. 18 ust. 2 oraz w art. 

31 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 wyliczany jest w odniesieniu do 

kosztów usługi rozwojowej objętych 

dofinansowaniem, zgodnie z warunkami, o 

których mowa w treści kryterium. 

Maksymalne dofinansowanie w kwocie 5000 zł 

dotyczy jednej usługi (np. oferowanego w Bazie 

Usług Rozwojowych określonego szkolenia) dla 
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 Limit 15 000,00 zł na przedsiębiorstwo obowiązuje w danym roku kalendarzowym. 
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jednego pracownika/przedsiębiorcy, przy czym 

limit dofinansowania na dane przedsiębiorstwo 

wynosi 15 000 zł w wymiarze rocznym. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5)  Rekrutacja do projektu: 

Wnioskodawca zapewni, że 

pierwszeństwo w rekrutacji na 

dofinansowanie danej usługi 

rozwojowej mają przedsiębiorcy, 

którzy uzyskali wsparcie w postaci 

analizy potrzeb rozwojowych lub 

planów rozwoju w ramach Działania 

2.2 PO WER. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu 

zapewnienie komplementarności zewnętrznej, 

co wynika z zapisów zawartych w RPO WL 

2014-2020. Wsparcie realizowane w ramach PI 

8v będzie komplementarne z działaniami w 

ramach POWER w zakresie systemu 

zapewniania jakości usług rozwojowych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 NIE 

6)  Usługi rozwojowe: 

Projekt zakłada dofinansowanie 

kosztów realizacji usług rozwojowych 

ze środków EFS w ramach projektu 

PSF wyłącznie na usługi rozwojowe 

wpisane do Bazy Usług 

Rozwojowych. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020 w 

ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy 

wsparcie udzielone na rzecz przedsiębiorców i 

pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP/osób 

samozatrudnionych zostało udzielone na 

dofinansowanie usług rozwojowych 

świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy 

Usług Rozwojowych. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 NIE 

7)  Sposób realizacji szkoleń: 

Wszystkie szkolenia w ramach 

projektu kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

kompetencje lub kwalifikacje 

uczestników. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości 

szkoleń oferowanych w ramach RPO WL. 

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy szkolenia 

nabędą kompetencje lub kwalifikacje rozumiane 

zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 NIE 

8)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa maksymalnie 

dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu w ramach konkursu. Wniosek 

zakłada realizację projektu wyłącznie 

w jednym podregionie. 

 

Wprowadzone ograniczenie dotyczące realizacji 

projektu w jednym podregionie ma na celu 

dostosowanie planowanych działań do specyfiki 

konkretnego, wybranego przez projektodawcę 

podregionu. Wniosek może zakładać realizację 

projektu w jednym z 3 podregionów wskazanych 

na potrzeby niniejszego konkursu: bialskim oraz 

chełmsko – zamojskim (1), lubelskim (2), 

puławskim (3).  

W przypadku złożenia przez jednego 

wnioskodawcę: 

- więcej niż dwóch wniosków łącznie lub 

- więcej niż jednego wniosku na jeden z 

1 NIE 
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podregionów l 

IZ RPO odrzuca wszystkie złożone w 

odpowiedzi na konkurs wnioski w związku z 

niespełnieniem przez wnioskodawcę 

przedmiotowego kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, 

które zostały przekazane na KOP. 

9)  Doświadczenie wnioskodawcy/ 

partnerów:  

Wnioskodawca i partnerzy (jeśli 

dotyczy) na dzień złożenia wniosku 

posiadają: 

e) co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w zakresie 

świadczenia usług doradczo-

szkoleniowych dla mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz  

f) zrealizowany co najmniej jeden 

projekt na rzecz mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw, w ramach 

którego osiągnięte zostały 

zakładane cele i rezultaty 

(wskaźniki).  

Doświadczenie, którym legitymuje 

się wnioskodawca lub partner 

pochodzi z okresu maksymalnie 5 

lat przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

Ocenie podlega możliwość zapewnienia 

wysokiej jakości realizowanych projektów. 

Ocena kryterium pozwoli na zbadanie 

doświadczenia wnioskodawcy (i jego 

ewentualnych partnerów) w zakresie 

świadczenia usług na rzecz mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 NIE 

10)  Biuro projektu:  

Wnioskodawca w okresie realizacji 

projektu zapewni działalność biura w 

podregionie, na terenie którego 

realizowane jest wsparcie, z 

możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu 

oraz zapewniające uczestnikom 

projektu możliwość osobistego 

kontaktu z kadrą projektu. 

Wprowadzenie kryterium zapewni dostosowanie 

oferowanego wsparcia do potrzeb i tempa pracy 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

bezpośredni kontakt z operatorem wsparcia.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 NIE 

11)  Środki trwałe i cross – financing w 

projekcie: 

e) Projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-financingu). 

f) Zakup środków trwałych w 

projekcie może dotyczyć wyłącznie 

kategorii wydatków związanych z 

zapewnieniem realizacji zasady 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia 

oferowanego w ramach Działania 10.1. Projekty 

będą uwzględniały wsparcie o określonym 

standardzie, natomiast będą one oceniane 

również pod kątem potencjału wnioskodawcy (i 

partnerów, o ile dotyczy). Kryterium zakłada 

realizację projektów przez podmioty posiadające 

do tego niezbędny potencjał. 

Założenie, że realizatorami projektu będą 

podmioty posiadające niezbędny potencjał i 

doświadczenie powoduje, że zakupy środków 

trwałych i cross-financingu w projekcie są 

niezasadne (za wyjątkiem kwestii wskazanej w 

lit. b kryterium). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

1 NIE 
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podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 217 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Doświadczenie 

wnioskodawcy/ partnerów:  

Wnioskodawca i partnerzy 

(jeśli dotyczy) na dzień 

złożenia wniosku posiadają 

doświadczenie w postaci co 

najmniej trzech 

zrealizowanych projektów, w 

których grupą docelową były 

mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa wyłącznie z 

terenu województwa 

lubelskiego, a zakładane 

cele i rezultaty (wskaźniki) 

zostały osiągnięte. 

Kryterium ma za zadanie premiować wnioskodawców 

posiadających doświadczenie w realizacji projektów na rzecz 

MŚP z terenu województwa lubelskiego. 

Poprzez fakt zrealizowania projektu rozumie się występowanie 

przez podmiot w projekcie w charakterze beneficjenta. Projekt 

musi być zakończony – zgodnie z datą kończącą realizację 

projektu wskazaną we wniosku o dofinansowanie bądź w 

umowie o dofinansowanie projektu. We wniosku o 

dofinansowanie należy wykazać co najmniej: 

- tytuł projektu i fundusz, z jakiego został sfinansowany; 

- informację nt. grupy docelowej (liczba uczestników, wielkość 

przedsiębiorstw objętych wsparciem: mikro-, małe, średnie; 

teren, z którego zrekrutowano uczestników); 

- informację nt. zakresu wsparcia; 

- informację nt. stopnia osiągnięcia założonych rezultatów. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

2)  Grupa docelowa: 

W ramach projektu 

wsparciem zostanie objętych 

minimum 20% 

przedsiębiorstw działających 

w obszarze inteligentnych 

specjalizacji województwa 

Kryterium ma na celu premiowanie wnioskodawców 

przyczyniających się do osiągnięcia celów strategicznych 

regionu. 

Prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo w obszarze 

inteligentnych specjalizacji będzie identyfikowane przez 

operatora na podstawie kodów PKD, zgodnie z Uchwałą nr 

LXVIII/1440/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 

15 1 
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 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 
zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z  możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 
spełnienia kryterium będzie polegała na: 

k) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
l) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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lubelskiego w kontekście 

realizacji celów 

strategicznych województwa.  

27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia indykatywnej listy 

kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne 

Specjalizacje Województwa Lubelskiego, zmienioną Uchwałą 

nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 

maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Zaktualizowanej 

indykatywnej listy kodów PKD wpisujących się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

deklaracji złożonej przez wnioskodawcę w treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

3)  Grupa docelowa: 

W ramach projektu 

wsparciem zostanie objętych 

minimum 10% 

przedsiębiorstw wysokiego 

wzrostu. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu skoncentrowanie 

wsparcia na przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu (tj. 

przedsiębiorstwach o największym potencjale do generowania 

nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych 

przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykazujące w 

trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i 

więcej). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

deklaracji złożonej przez wnioskodawcę w treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

15 1 

 

B) Działanie 10.2 Programy typu outplacement 

 

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN 

 

KARTA DZIAŁANIA 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8V  

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

 

 

NR KARTY
218: 1/10.2/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

III. KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Programy typu outplacement obejmujące: 

a) doradztwo zawodowe, 

b) poradnictwo psychologiczne, 

                                                             
218 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 
pozakonkursowych. 
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c) pośrednictwo pracy, 

d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe, 

e) staże i/lub praktyki zawodowe, 

f) subsydiowane zatrudnienie, 

g) bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny. 

 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 219 

Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

Kryterium 1: 

Struktura grupy docelowej: 

Grupę docelową w projekcie stanowią: 

- pracownicy przewidziani do zwolnienia 

i/lub zagrożeni zwolnieniem  

z pracy z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy, 

- osoby zwolnione z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 

miesięcy przed dniem przystąpienia do 

projektu. 

Jednocześnie pracownicy przewidziani do 

zwolnienia mogą stanowić maksymalnie 

10% grupy docelowej. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL oraz typów działań 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 2: 

Skuteczność realizacji projektu: 
 

W ramach projektu po opuszczeniu 

programu co najmniej 50% osób, które 

zakończyły udział w projekcie, podejmie 

lub będzie kontynuować zatrudnienie.  

Zatrudnienie oznacza: 

a) stosunek pracy (zatrudnienie na 

nieprzerwany okres co najmniej trzech 

miesięcy, przynajmniej na ¼ etatu), 

b) stosunek cywilnoprawny (umowa 

zawarta na minimum trzy miesiące 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL oraz bezpośrednio 

przekłada się na osiągnięcie wskaźników rezultatu dla 

priorytetu inwestycyjnego 8v. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 
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 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. 

Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 

do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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oraz wartość umowy jest równa lub 

wyższa od trzykrotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na 

podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę), 

c) samozatrudnienie. 

Kryterium 3: 

Obowiązek stosowania Indywidualnych 

Planów Działania (IPD): 

Projekt zakłada objęcie wszystkich 

uczestników Indywidualnymi Planami 

Działania (IPD), zgodnie ze standardem 

określonym w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie wynika,  

iż indywidualne podejście do uczestników wpływa  

na dopasowanie wsparcia do potrzeb uczestników projektów i 

na skuteczność pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być poprzedzona indywidualną 

diagnozą, tak aby wsparcie było skuteczne  

i zasadne. Stąd koniecznym jest objęcie Indywidualnymi 

Planami Działania (IPD) wszystkich uczestników projektów.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 4: 

Kompleksowość wsparcia: 

W ramach projektu uczestnicy zostaną 

objęci co najmniej 2 formami wsparcia 

dostosowanymi do indywidualnych potrzeb 

odbiorców (poza IPD). 

 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie wynika,  

że zastosowanie co najmniej dwóch form wsparcia 

(kompleksowość wsparcia) wpływa na zwiększenie skuteczności 

zaplanowanych działań w ramach projektu.  

Z praktyki wynika, że należy oferować możliwie najszerszy 

dostępny zakres form pomocy na rynku pracy przy założeniu ich 

celowości, a także w odpowiedni sposób łączyć oferowane 

metody wsparcia.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 5: 

Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład 

własny w wysokości minimum 5% wartości 

projektu. 

 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla Województwa 

Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia dotyczące źródeł 

finansowania krajowego dla środków EFS w ramach RPO na lata 

2014-2020. Obowiązek wniesienia wkładu własnego jest 

niezbędny do zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  

 

Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania m.in. 

ze środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi 

priorytetowej, co oznacza konieczność wniesienia 15% wkładu 

krajowego. Wysokość wkładu własnego wymaganego od 

beneficjentów będzie uzależniona  

od poziomu współfinansowania ze środków budżetu państwa. 

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa na poziomie 

do 10%, oznacza konieczność  wymagania od beneficjentów 

projektów współfinansowanych z EFS w ramach Działania 10.2 

wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% 

wartości projektu w zależności od typów projektów  

1 
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i beneficjentów w ramach poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych. Wymaganie wkładu własnego od 

beneficjentów na poziomie 5% jest konieczne dla 

zagwarantowania wniesienia wkładu krajowego na poziomie 

wynikającym z Umowy Partnerstwa (15%). 

Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej 

jakości wniosków o dofinansowanie projektów, adekwatnych 

do potrzeb jednostek odpowiedzialnych za kreowanie polityki 

edukacyjnej oraz potencjału finansowego Wnioskodawcy. 

Wkład własny jest obligatoryjny dla każdego Wnioskodawcy 

(bez względu na formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu zwiększy 

odpowiedzialność beneficjentów i dbałość  

o jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 

zapewnienie większej trwałości działań finansowanych  

z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  

w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – powinno 

doprowadzić w efekcie do wzmocnienia roli podmiotów 

obecnych w lokalnej społeczności i ograniczyć liczbę podmiotów 

realizujących projekty w obszarach niezwiązanych z ich 

podstawową działalnością. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Kryterium 6: 

Sposób realizacji szkoleń: 

Wszystkie szkolenia w ramach projektu 
kończą się uzyskaniem dokumentu 
potwierdzającego kompetencje i/lub 
kwalifikacje uczestników. 

 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń 

oferowanych w ramach RPO WL.  

Kryterium zakłada podejście kompetencyjne. Koncentruje się 

ono na uzyskaniu przez uczestników szkoleń konkretnej wiedzy, 

kompetencji i kwalifikacji, potwierdzonych standardową 

procedurą oceny. 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. Dokumenty  

te (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, itp.) muszą zawierać 

informacje o zakresie szkolenia/kursu, o liczbie godzin 

szkoleniowych oraz wynikach egzaminu i być zgodne z 

właściwym rozporządzeniem MEN. 

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy szkolenia nabędą 

kompetencje lub kwalifikacje rozumiane zgodnie z definicjami 

zawartymi w  Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 7: 

Sposób realizacji staży/ praktyk 

zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże 

/praktyki zawodowe muszą być powiązane 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie wynika, że staże  

i praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 

praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że powiązanie staży / 

praktyk zawodowych ze szkoleniami w ramach projektu stanowi 

1 
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ze szkoleniami w ramach projektu. istotny warunek ich skuteczności, o ile ww. formy wsparcia 

wynikają z IPD. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 8: 

Ograniczenia czasowe staży/ praktyk 

zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże 

/praktyki zawodowe będą trwały przez 

okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie wynika, iż staże, praktyki zawodowe 

oferują największą szansę nabycia praktycznych umiejętności 

oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że zaproponowany 

okres realizacji form wsparcia wskazanych w treści kryterium 

jest optymalny do nabycia umiejętności praktycznych. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 

Kryterium 9: 

Cross – financing i zakup środków 

trwałych: 

a) projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-financingu); 

b) zakup środków trwałych  

w projekcie może dotyczyć wyłącznie 

kategorii wydatków związanych z 

zapewnieniem realizacji zasady 

równości szans osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

 

 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 

ramach Działania 10.2. Projekty będą uwzględniały wsparcie o 

określonym standardzie dostosowanym do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, natomiast projekty będą oceniane 

również pod kątem potencjału wnioskodawcy (i partnerów, o ile 

dotyczy). Kryterium zakłada realizację projektów przez 

podmioty posiadające potencjał niezbędny do realizacji 

projektu, co powoduje, że niezasadne są zakupy środków 

trwałych niezwiązane z realizacją zasady równości szans osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 10: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

ramach danej rundy konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie 

Wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Ma ono również za zadanie ograniczyć koszty 

zarządzania projektami w przypadku większej liczby wniosków 

od jednego Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym 

brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego 

podmiotu w charakterze Wnioskodawcy, a nie partnera. 

Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  

w których dany podmiot występuje jako Wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym samym 

konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie złożone  

w odpowiedzi na daną rundę konkursową wnioski,  

w związku z niespełnieniem przez projektodawcę kryterium 

formalnego specyficznego.  

1 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zestawienia 

wniosków zgłoszonych na konkurs. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 220 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

Kryterium 1: 

Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada organizację form 

wsparcia prowadzących do 

nabycia, podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych/ 

doświadczenia zawodowego 

zgodnych ze zidentyfikowanymi 

potrzebami pracodawców  

z regionu  działających w sektorze 

zielonej gospodarki (poza 

rolnictwem), tj. sektory związane z 

transportem zbiorowym, 

odnawialnymi źródłami energii, 

budownictwem oraz gospodarką 

odpadami. 

Konieczność uwzględniania zapisów  Komunikatu w 

sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 

2014 r. wynika z zapisów RPO WL. Jednocześnie 

wskazane sektory wpisują się w obszary inteligentnych 

specjalizacji wynikających z  Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

Kryterium 2: 

Skuteczność realizacji projektu: 

W ramach projektu po opuszczeniu 

programu co najmniej 55% osób, 

które zakończyły udział w 

projekcie, podejmie lub będzie 

kontynuować zatrudnienie. 

Zatrudnienie oznacza: 

a) stosunek pracy (zatrudnienie 

na nieprzerwany okres co 

najmniej trzech miesięcy, 

przynajmniej na ¼ etatu), 

Premiowanie wyższej efektywności zatrudnieniowej niż 

wymogi minimalne wynika z zapisów RPO WL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

                                                             
220 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium 

albo 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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b)  stosunek cywilnoprawny 

(umowa zawarta na minimum 

trzy miesiące oraz wartość 

umowy jest równa lub wyższa 

od trzykrotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę), 

c) samozatrudnienie. 

 

Kryterium 3: 

Struktura grupy docelowej: 

Grupę w projekcie stanowią  

co najmniej 40% osoby  

o niskich kwalifikacjach i/lub osoby 

w wieku 50 lat i więcej. 

 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 

założonych do osiągnięcia w RPO WL.  

Aby założona struktura wskaźników była realna  

do osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi 

dotyczące struktury grupy docelowej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

20 1 

 
 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
221

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU 

POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 10 - Priorytet inwestycyjny 8v 

DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8V  

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

 

Tytuł lub zakres projektu
222

: Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego 

podmiot zgłaszający
223

 Bank Gospodarstwa Krajowego 

data identyfikacji
224

 15 listopada 2016 r. 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
225

 Bank Gospodarstwa Krajowego 

szacowana całkowita wartość projektu 

(PLN) 

2 710 508,71 

szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych (PLN) 

2 710 508,71 

                                                             
221

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
222

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
223

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
224

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
225

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  



139 
 

duży projekt (T/N/ND)
226

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 2 303 932,40 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie 

(kwartał/ miesiąc oraz rok)
227

 

IV kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

31 grudnia 2023 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
228

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

- - 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie 

35 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN 

KARTA DZIAŁANIA 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8V   

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

NR KARTY
229: 1/10.2/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
8 312 744 EURO 

35 867 827,81 ZŁ
230 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

                                                             
226

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
227

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
228

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
229

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
230

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   



140 
 

1. Programy typu outplacement
231

 obejmujące: 

a) doradztwo zawodowe, 

b) poradnictwo psychologiczne, 

c) pośrednictwo pracy, 

d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe, 

e) staże i/lub praktyki zawodowe, 

f) subsydiowane zatrudnienie, 

g) bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny, 

h) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: 

- szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 

- przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji 

bezzwrotnych, 

- wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe). 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

E. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 55%. 

F. Wskaźniki produktu: 

9. Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy objętych wsparciem w programie: 1 896.  

I OCENA FORMALNA 

E. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

F. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE232 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

2)  Struktura grupy docelowej: 

Grupę docelową w projekcie stanowią: 

a) pracownicy przewidziani do 

zwolnienia lub zagrożeni 

zwolnieniem z pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, 

b) osoby zwolnione z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy w 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

oraz typów działań przewidzianych do realizacji w ramach 

konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

                                                             
231

 Outplacement to zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie 
pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i 
utrzymania zatrudnienia. 
232

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”  „NIE 
DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany  do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

przed dniem przystąpienia do 

projektu. 

Jednocześnie pracownicy przewidziani 

do zwolnienia mogą stanowić 

maksymalnie 10% grupy docelowej. 

2) Efektywność zatrudnieniowa: 

Projekt zakłada wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej: „Liczba osób, które po 

opuszczeniu programu podjęły pracę 

lub kontynuowały zatrudnienie” na 

poziomie co najmniej 50% całkowitej 

liczby osób, które zakończyły udział w 

projekcie. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

Definicja i sposób pomiaru wskaźnika, o którym mowa w 

kryterium, zostały określone w załączniku nr 2 do Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

3) Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada objęcie wszystkich 

uczestników projektu doradztwem 

zawodowym połączonym z 

przygotowaniem Indywidualnych 

Planów Działania (IPD), zgodnie ze 

standardem określonym w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy.  

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

Doradztwo zawodowe - jako forma wsparcia uczestników projektu 

(tj. osoby, które pozytywnie zakończyły proces rekrutacji) – jest 

kosztem bezpośrednim projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

4) Sposób realizacji szkoleń i kursów: 

Wszystkie szkolenia i kursy w ramach 

projektu kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

kompetencje lub kwalifikacje 

uczestników (o ile projekt uwzględnia te 

formy wsparcia). 

 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń i kursów 

oferowanych w ramach RPO WL.  

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy szkolenia nabędą 

kompetencje lub kwalifikacje rozumiane zgodnie z definicjami 

zawartymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

5) Ograniczenia czasowe staży/ praktyk 

zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże 

/praktyki zawodowe będą trwały przez 

okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (o ile 

projekt uwzględnia te formy wsparcia). 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

w Lublinie wynika, że staże i praktyki zawodowe oferują 

największą szansę nabycia praktycznych umiejętności oraz 

zdobycia doświadczenia zawodowego. Z dotychczasowych 

doświadczeń wynika, że zaproponowany okres realizacji form 

wsparcia wskazanych w treści kryterium jest optymalny do nabycia 

umiejętności praktycznych. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

6) Wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej: 

Wsparcie w postaci przyznania 

środków finansowych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej w postaci 

dotacji bezzwrotnych oraz w postaci 

wsparcia pomostowego stanowi nie 

więcej niż 10% wartości projektu.  

Kryterium ma na celu efektywne wykorzystanie środków 

dostępnych w ramach Działania 10.2. 

Ograniczenie procentowego poziomu środków przyznawanych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej pozwoli na obniżenie 

udziału kosztów przypadających na potencjalnego uczestnika 

projektu. Efektem tego będzie wsparcie większej liczby 

pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 

zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 

liczby osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 

1 
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okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do 

projektu.   

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

7) Cross – financing i zakup środków 

trwałych: 

c) projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-financingu); 

d) zakup środków trwałych  

w projekcie może dotyczyć 

wyłącznie kategorii wydatków 

związanych z zapewnieniem 

realizacji zasady dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami. 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w ramach 

Działania 10.2. Projekty będą uwzględniały wsparcie o określonym 

standardzie dostosowanym do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, natomiast projekty będą oceniane 

również pod kątem potencjału wnioskodawcy (i partnerów, o ile 

dotyczy). Kryterium zakłada realizację projektów przez podmioty 

posiadające do tego potencjał, co powoduje, że niezasadne są 

zakupy środków trwałych inne niż wskazane w lit. b kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

8) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

jeden wniosek o dofinansowanie 

projektu w konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie 

Wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się 

wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie jednego wniosku, w którym dany podmiot występuje 

jako wnioskodawca, może występować w innych wnioskach 

złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego 

wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca na etapie 

oceny formalnej wszystkie wnioski złożone w konkursie, w 

związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane na KOP. 

1 

II OCENA MERYTORYCZNA 

G. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

H. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 
Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

I. KRYTERIA PREMIUJĄCE 233
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium Liczba Zastosowanie 

                                                             
233

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 
kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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punktów kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Efektywność zatrudnieniowa: 

Projekt zakłada wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej: „Liczba osób, które po 

opuszczeniu programu podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie” na poziomie 

co najmniej 55% całkowitej liczby osób, 

które zakończyły udział w projekcie. 

Premiowanie wyższej efektywności zatrudnieniowej 

niż wymogi minimalne wynika z zapisów RPO WL. 

Definicja i sposób pomiaru wskaźnika, o którym 

mowa w kryterium, zostały określone w załączniku 

nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

20 1 

2) Struktura grupy docelowej: 

Co najmniej 40% uczestników projektu 

stanowią osoby o niskich kwalifikacjach 

(do poziomu ISCED 3 włącznie) lub 

osoby w wieku 50 lat i więcej. 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 

założonych do osiągnięcia w RPO WL.  

Aby założona struktura wskaźników była realna do 

osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi 

dotyczące struktury grupy docelowej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 

3) Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada organizację form 

wsparcia prowadzących do nabycia, 

podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych/ doświadczenia 

zawodowego zgodnych ze 

zidentyfikowanymi potrzebami 

pracodawców z województwa 

lubelskiego, działających w sektorze 

zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. 

transportem zbiorowym, odnawialnymi 

źródłami energii, budownictwem oraz 

gospodarką odpadami. 

Konieczność uwzględnienia zapisów Komunikatu w 

sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 

lipca 2014 r. wynika z zapisów RPO WL. 

Jednocześnie wskazane sektory wpisują się w 

obszary inteligentnych specjalizacji wynikających z 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 r. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1 lit. d - e 

 

 

C) Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN 

KARTA DZIAŁANIA 10.3 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8VI  

Aktywne i zdrowe starzenie się  

NR KARTY
234: 1/10.3/2016 TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

                                                             
234

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  
IV KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 

23 750 000 PLN  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Realizacja programów zdrowotnych
235

 opracowanych na poziomie krajowym: 

a) programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz 

dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa
236

, w tym działania 

zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. 

(Typ projektu w SzOOP-  1a) 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 38% 

B. Wskaźniki produktu: 

10. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS:   11 062 

I OCENA FORMALNA 

1. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

2. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE237 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1) Zakres wsparcia: 

 

Projekt dotyczy: 

Kryterium ma na celu wyłonienie do dofinansowana 

projektów, które koncentrować się będą na działaniach 

związanych z realizacją: 

1a 

                                                             
235

 Określenie program zdrowotny używane w SZOOP RPO WL 2014-2020, należy rozumieć jako program zdrowotny, o którym mowa w art. 5 pkt 30 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2015., poz. 581, z późn. zm.), albo 
jako program polityki zdrowotnej – program polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku ww. programów finansowanych ze środków EFS, wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
236

 Tj. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób (zaburzeń) psychicznych, chorób układu kostno – stawowego oraz chorób układu 
oddechowego. 
237

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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a) realizacji programu profilaktyki 

raka szyjki macicy oraz programu 

profilaktyki raka piersi (projekt nr 

1), albo  

b) projekt dotyczy realizacji 

programu profilaktyki raka jelita 

grubego (projekt nr 2). 

 

Działania realizowane w projekcie, o 

którym mowa w lit. a i b, są zgodne z 

zakresem właściwego programu 

zdrowotnego, który jest załącznikiem 

do regulaminu konkursu. 

a) tylko programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz 

programu profilaktyki raka piersi lub 

b)  projektów dotyczących realizacji tylko programu 

profilaktyki raka jelita grubego. 

Ograniczenie wsparcia w ramach projektów do ww. 

podziału ma na celu przygotowanie projektów o 

dofinansowanie ze względu na specyfikę wskazanych 

powyżej jednostek chorobowych. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

oświadczenia zawartego w treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2)  Realizacja usług zdrowotnych: 

 

Realizator usług zdrowotnych 

planowanych w ramach projektu z 

zakresu profilaktyki raka jelita 

grubego (w tym badanie 

kolonoskopowe, znieczulenie) jest 

podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą uprawnionym do tego na 

mocy przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego (dotyczy projektu nr 

2). 

Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia 

(Uchwała Nr 24/2016). 

Kryterium ma zapewnić realizację usług zdrowotnych w 

ramach projektu przez uprawnione podmioty. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

3) Badania skriningowe 

(przesiewowe): 

 

Projekt dotyczący realizacji programu 

profilaktyki raka jelita grubego (projekt 

nr 2) zakłada objęcie badaniami 

skriningowymi (przesiewowymi) w 

celu wczesnego wykrycia choroby, 

uczestników projektu, w wieku 

aktywności zawodowej, będących w 

grupie podwyższonego ryzyka, 

kwalifikujących się do objęcia 

programem profilaktycznym. 

Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia 

(Uchwała Nr 24/2016). 

Kryterium zapewnia możliwość objęcia badaniami 

przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby, 

wszystkich kwalifikujących się uczestników projektu. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

4) Zakres terytorialny projektu: 

  

Działania w ramach projektu obejmują 

obszar wyłącznie jednego z 

podregionów województwa 

lubelskiego, zgodnie z klasyfikacją 

NUTS 3, tj. podregionu bialskiego, 

albo podregionu chełmsko- 

zamojskiego, albo podregionu 

lubelskiego, albo podregionu 

puławskiego. 

Kryterium ma na celu koncentrację działań na jednym z 

podregionów zgodnych z klasyfikacją NUTS 3 i tym samym 

ograniczenie terytorialnego rozproszenia realizacji 

projektów. Ułatwi to Wnioskodawcom określenie potrzeb 

grupy docelowej, dotarcie do niej, a w konsekwencji 

usprawni realizację projektu.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

5) Grupa docelowa: 

 

a) Projekt jest kierowany do populacji 

osób w wieku aktywności zawodowej, 

Kryterium wskazuje wymogi w zakresie pożądanej struktury 

oraz profilu uczestników projektu, w celu zapewnienia 

zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne w 

regionie, dzięki realizacji wsparcia z RPO WL 2014-2020.  

Wymóg zawarty w lit. a) kryterium wynika z logiki projektu, 

1a 
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będących w grupie podwyższonego 

ryzyka kwalifikujących się do objęcia 

danym programem profilaktycznym z 

terenu całego podregionu 

województwa lubelskiego, którego 

dotyczy projekt.  

b) Co najmniej 65% uczestników 

projektu stanowią osoby zamieszkałe 

na terenach wiejskich, tj. terenach 

słabo zaludnionych zgodnie z 

klasyfikacją terenów wskazaną w 

podrozdziale 3.3.1 Wytycznych 

programowych dotyczących systemu 

wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 w 

zakresie Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

c) W ramach działań z zakresu 

profilaktyki raka piersi oraz profilaktyki 

raka szyjki macicy (projekt nr 1) co 

najmniej:  

-20% uczestników projektu stanowią 

kobiety, które nigdy nie wykonywały 

badań profilaktycznych 

finansowanych ze środków NFZ w 

kierunku raka piersi, 

- 20% uczestników projektu stanowią 

kobiety, które nigdy nie wykonywały 

badań profilaktycznych 

finansowanych ze środków NFZ w 

kierunku raka szyjki macicy. 

określonej w kryterium formalnym specyficznym nr 4, czyli 

koncentracji działań projektowych w jednym z podregionów 

określonych zgodnie z klasyfikacją NUTS 3. 

Wymóg zawarty w lit. b), i c) kryterium wynika z 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze zdrowia na lata 2014-2020 oraz RPO WL.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

6) Cross – financing i zakup środków 

trwałych: 

 

a) projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  (cross-financing); 

b) zakup środków trwałych w 

projekcie jest możliwy pod warunkiem 

zagwarantowania trwałości środków 

trwałych (niebędących cross-

financingiem)  przez okres co 

najmniej równy okresowi realizacji 

projektu po jego zakończeniu; 

c) projekt nie uwzględnia wydatków 

na zakup mammobusa lub cytobusa 

lub kolonoskopu. 

Projekty przewidziane do realizacji mają uwzględniać 

wsparcie o określonym standardzie. Będą one oceniane 

pod kątem potencjału wnioskodawcy (i partnerów, o ile 

dotyczy). Kryterium zakłada realizację projektów przez 

podmioty posiadające do tego niezbędny potencjał. 

Wyłączenie możliwości zakupu cross - financingu wynika 

ze specyfiki wsparcia projektowego, które jest kierowane 

do osób, a nie do instytucji. Założenie, że realizatorami 

projektu będą podmioty posiadające niezbędny potencjał i 

doświadczenie powoduje, że zakupy cross-financingu w 

projekcie są niezasadne (za wyjątkiem kwestii wskazanej w 

lit. b kryterium). 

Kryterium dotyczące trwałości w związku z zakupem 

środków trwałych wynika z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. Zagwarantowanie trwałości zostało wskazane w 

Programie jako warunek kwalifikowalności wydatków 

związanych z zakupem sprzętu bądź infrastruktury. 

Trwałość oznacza brak możliwości przekazania środka 

trwałego nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla 

osiągnięcia zysku przez okres co najmniej równy okresowi 

realizacji projektu po jego zakończeniu. 

Wymóg wskazany w lit. c kryterium wynika z obowiązku 

posiadania przez wnioskodawcę/partnera odpowiedniego 

1a 
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potencjału do realizacji przedsięwzięcia. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

7) Liczba wniosków: 

 

W ramach konkursu projektodawca 

składa nie więcej niż dwa wnioski o 

dofinansowanie. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie.  

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się 

wyłącznie do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których 

dany podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym samym 

konkursie w charakterze partnera.  

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie 

wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs, w związku z 

niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Listy wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane 

na KOP. 

1a 

8) Okres realizacji projektu:  

 

Okres realizacji projektu jest nie 

dłuższy niż 18 miesięcy. 

 

Określenie maksymalnego okresu realizacji projektu 

pozwoli na racjonalne zaplanowane wsparcia w ramach 

projektu oraz umożliwi właściwe i szybkie osiągnięcie 

założonych wskaźników projektu.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

9) Doświadczenie wnioskodawcy/ 

partnera: 

 

Wnioskodawca lub partner projektu 

posiada co najmniej roczne 

doświadczenie, wynikające z 

działalności statutowej, w 

upowszechnianiu edukacji 

prozdrowotnej lub promocji udziału w 

badaniach diagnostycznych w 

kierunku wczesnego wykrywania raka 

piersi i/lub w kierunku wczesnego 

wykrywania raka szyjki macicy 

(projekt nr 1) i/lub w kierunku 

wczesnego wykrywania i profilaktyki 

raka jelita grubego (projekt nr 2), 

adekwatnie do programu 

profilaktycznego, którego dotyczy 

projekt. 

Ocenie podlegać będzie możliwość zapewnienia wysokiej 

jakości realizowanych projektów. Ocena kryterium pozwoli 

na zbadanie doświadczenia wnioskodawcy (i jego 

ewentualnych partnerów) w zakresie upowszechniania 

edukacji prozdrowotnej lub promocji udziału w badaniach 

diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka 

piersi i/lub w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki 

macicy i/lub w kierunku wczesnego wykrywania i 

profilaktyki raka jelita grubego. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

10) Wnioskodawca/ partner: Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia 

1a 
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Wnioskodawca lub partner jest 

podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą udzielającym świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju 

Podstawowa Opieka Zdrowotna 

(POZ) na podstawie zawartej umowy 

o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, pełniącym w 

projekcie rolę koordynatora opieki nad 

pacjentem. 

oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

na lata 2014-2020. 

Kryterium ma zapewnić udział podmiotów POZ w realizacji 

projektów jako koordynatora opieki nad pacjentem, 

niezależnie od tego czy jest on Wnioskodawcą, czy 

partnerem w projekcie. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

11) Koncentracja działań ("białe 

plamy"):  

Projekt zakłada realizację działań co 

najmniej na terenie powiatów, które 

stanowią tzw. „białe plamy”
238

 w 

odniesieniu do każdego z 

podregionów (wykaz powiatów w 

podziale na poszczególne jednostki 

chorobowe stanowi załącznik do 

regulaminu konkursu).  

Wymóg powyższy nie ma 

zastosowania w przypadku 

podregionów, w których nie wskazano 

tzw. „białych plam” w danej jednostce 

chorobowej. 

Koncentracja działań oznacza, że 

grupę docelową w projekcie stanowi: 

a) w przypadku raka piersi (dotyczy 

projektu nr 1): 

- co najmniej 36% uczestników 

projektu zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy w 

podregionie bialskim, 

- co najmniej 36% uczestników 

projektu zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy 

w podregionie chełmsko-zamojskim 

- co najmniej 42% uczestników 

projektu zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy w 

podregionie puławskim; 

b) w przypadku profilaktyki raka szyjki 

macicy (dotyczy projektu nr 1): 

- co najmniej 13% uczestników 

projektu zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy w 

 

Kryterium uwzględnia rekomendacje Komitetu Sterującego 

do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia (Uchwała 

Nr 24/2016). 

 

Zapewnia objecie wsparciem uczestników zamieszkałych 

na obszarach/powiatach o szczególnie niskiej 

zgłaszalności na badania profilaktyczne. Z uwagi na 

przyjętą koncepcję konkursu (w tym podział na podregiony 

oraz połączenie w ramach jednego projektu działań w 

zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy) 

określono minimalne poziomy uczestników projektu, 

pochodzących z powiatów wskazanych przez Centrum 

Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zgodnie z 

załącznikami do Uchwały Nr 24/2016 Komitetu Sterującego 

do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia z 29 

kwietnia 2016 r. Kryterium przyczyni się do 

przeciwdziałania pogłębiającym się dysproporcjom w 

poziomie zgłaszalności na badania profilaktyczne w 

regionie.  

W przypadku lit. a. zidentyfikowane „białe plamy” dotyczą 

powiatów: 

- w podregionie bialskim: Miasto Biała Podlaska i powiat 

włodawski; 

-w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat chełmski, 

miasto Chełm i Miasto Zamość. 

- w podregionie puławskim: powiat janowski, powiat rycki i 

powiat kraśnicki; 

 

W przypadku lit. b, zidentyfikowane „białe plamy” dotyczą 

powiatów: 

- w podregionie puławskim: powiat opolski; 

- w podregionie bialskim: powiat bialski i powiat włodawski; 

- w podregionie lubelskim: powiat świdnicki; 

- w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat chełmski, 

1a 

                                                             
238

 Za „białe plamy” uznaje się: 
- w przypadku raka piersi powiaty mieszczące się w grupie 1/3 powiatów o najniższym poziomie zgłaszalności na obszarze województwa - zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 24/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r . 
- w przypadku raka szyjki macicy powiaty mieszczące się w grupie 1/3 powiatów o najniższym poziomie zgłaszalności na obszarze województwa - zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 24/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r.  
- w przypadku raka jelita grubego powiaty nieobjęte PBP raka jelita grubego w 2015 roku (województwo lubelskie) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 
Uchwały Nr 24/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r.  
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podregionie puławskim, 

- co najmniej 48% uczestników 

projektu zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy 

w podregionie bialskim, 

- co najmniej 10% uczestników 

projektu zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy 

w podregionie lubelskim, 

- co najmniej 47% uczestników 

projektu zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy 

w podregionie chełmsko-zamojskim; 

c) w przypadku raka jelita grubego 

(dotyczy projektu nr 2): 

- co najmniej 13% uczestników 

projektu zamieszkałych w powiecie 

tomaszowskim w podregionie 

chełmsko-zamojskim. 

powiat hrubieszowski, powiat tomaszowski oraz Miasto 

Chełm. 

W przypadku lit. c zidentyfikowane „białe plamy” dotyczą 

powiatu: 

- w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat tomaszowski. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

12) Liczba uczestników: 

 

Projekt zakłada minimum 500 

uczestników. 

 

Celem kryterium jest zapewnienie minimalnej liczby 

uczestników w programach profilaktycznych, a tym samym 

realizację wskaźnika określonego w RPO WL. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

 
II OCENA MERYTORYCZNA 

b) KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

c) KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

d) KRYTERIA PREMIUJĄCE 239
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

                                                             
239

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

m) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

n) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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ramach 

naboru 

1) Koncentracja działań ("białe 

plamy"):  

Grupę docelową w projekcie 

stanowi: 

a) w przypadku raka 

piersi (dotyczy projektu nr 1): 

- co najmniej 41% 

uczestników projektu 

zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy w 

podregionie bialskim, 

- co najmniej 41% 

uczestników projektu 

zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy 

w podregionie chełmsko-

zamojskim, 

- co najmniej 47% 

uczestników projektu 

zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy w 

podregionie puławskim; 

b) w przypadku profilaktyki 

raka szyjki macicy (dotyczy 

projektu nr 1) 

- co najmniej 18% 

uczestników projektu 

zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy 

w podregionie puławskim, 

- co najmniej 53% 

uczestników projektu 

zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy 

w podregionie bialskim, 

- co najmniej 15% 

uczestników projektu 

zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy 

w podregionie lubelskim, 

- co najmniej 52% 

uczestników projektu 

zamieszkałych w powiatach 

stanowiących białe plamy 

w podregionie chełmsko-

zamojskim; 

c) w przypadku raka jelita 

grubego (dotyczy projektu nr 

2): 

- co najmniej 18% 

uczestników projektu 

zamieszkałych w powiecie 

Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w 

sektorze zdrowia (Uchwała Nr 24/2016). 

Zapewnia objecie wsparciem uczestników 

zamieszkałych na obszarach/powiatach o 

szczególnie niskiej zgłaszalności na badania 

profilaktyczne. Z uwagi na przyjętą koncepcję 

konkursu (w tym podział na podregiony oraz 

połączenie w ramach jednego projektu działań w 

zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki 

macicy) określono preferowane minimalne 

poziomy uczestników projektu, pochodzących z 

powiatów wskazanych przez Centrum Onkologii – 

Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do Uchwały 

Nr 24/2016 Komitetu Sterującego do spraw 

koordynacji EFSI w sektorze zdrowia z 29 kwietnia 

2016 r. 

W przypadku lit. a, zidentyfikowane „białe plamy” 

dotyczą powiatów: 

- w podregionie bialskim: Miasto Biała Podlaska i 

powiat włodawski; 

-w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat 

chełmski, miasto Chełm i Miasto Zamość. 

- w podregionie puławskim: powiat janowski, 

powiat rycki i powiat kraśnicki; 

 

W przypadku lit. b zidentyfikowane „białe plamy” 

dotyczą powiatów: 

- w podregionie puławskim: powiat opolski; 

- w podregionie bialskim: powiat bialski i powiat 

włodawski; 

- w podregionie lubelskim: powiat świdnicki; 

- w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat 

chełmski, powiat hrubieszowski, powiat 

tomaszowski oraz Miasto Chełm. 

 

W przypadku lit. c zidentyfikowane „białe plamy” 

dotyczą powiatu: 

- w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat 

tomaszowski. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1a 
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tomaszowskim w podregionie 

chełmsko-zamojskim. 

2) Premiowanie  

grup docelowych: 

 

W ramach działań z zakresu 

profilaktyki raka piersi oraz 

profilaktyki raka szyjki macicy 

co najmniej 50% uczestników 

projektu stanowią kobiety, 

które nigdy nie wykonywały 

badań profilaktycznych 

finansowanych ze środków 

NFZ w kierunku odpowiednio: 

raka piersi albo w kierunku 

raka szyjki macicy. 

Celem kryterium jest objęcie profilaktyką raka 

piersi oraz profilaktyki raka szyjki macicy jak 

największej liczby uczestniczek projektu, które 

nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych. 

Kryterium zakłada, że co najmniej 50% 

uczestniczek projektu nie wykonywało nigdy 

badań profilaktycznych ani w kierunku raka piersi, 

ani w kierunku raka szyjki macicy (finansowanych 

ze środków NFZ). 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1a 

3) Komplementarność 

projektu: 

 

Projekt jest komplementarny z 

projektami 

współfinansowanymi ze 

środków Unii Europejskiej (w 

tym w ramach perspektywy 

2014-2020) lub z projektami 

finansowanymi ze środków 

krajowych lub innych źródeł.  

Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w 

sektorze zdrowia (Uchwała Nr 24/2016), a także z 

rekomendacjami Komisji Europejskiej. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania i 

uzasadnienia komplementarności projektu z 

konkretnym projektem  finansowanym ze środków 

UE, ze środków krajowych lub innych źródeł 

zrealizowanym przez beneficjenta lub partnera 

projektu. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu.  
 

5 1a 

4) Partnerstwo: 

 

Projekt jest realizowany w 

partnerstwie z organizacją 

pozarządową posiadającą co 

najmniej trzyletnie 

doświadczenie, wynikające z 

działalności statutowej, w 

upowszechnianiu edukacji 

prozdrowotnej lub promocji 

udziału w badaniach 

diagnostycznych w kierunku: 

a) wczesnego wykrywania 

raka szyjki macicy i/lub 

raka piersi (w przypadku 

projektu nr 1), albo 

b) wczesnego wykrywania i  

profilaktyki raka jelita 

grubego (w przypadku 

projektu nr 2),  

tj. adekwatnie do programu 

profilaktycznego, którego 

dotyczy projekt. 

Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w 

sektorze zdrowia (Uchwała Nr 24/2016). 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1a 
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5) Struktura grupy docelowej 

W ramach działań z zakresu 

profilaktyki raka piersi oraz 

profilaktyki raka szyjki macicy 

(projekt nr 1) co najmniej 40% 

uczestników projektu stanowią 

kobiety objęte działaniami z 

zakresu profilaktyki raka szyjki 

macicy. 

Kryterium ma na celu zwiększenie zgłaszalności 

na badania profilaktyczne w kierunku wykrywania 

raka szyjki macicy, która jest na znacznie niższym 

poziomie, niż zgłaszalność w ramach programów 

profilaktyki raka piersi. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1a 

 

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN 

KARTA DZIAŁANIA 10.3 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8VI  

Aktywne i zdrowe starzenie się  

NR KARTY
240: 1/10.3/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2017241
  

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
356 370 EURO 

1 543 331,55 ZŁ
242

   

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych243: 

a) regionalne programy zdrowotne244 (w tym tworzone i realizowane we współpracy z pracodawcą) 

obejmujące także działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. 

/Typ projektu nr 2 lit. a w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 38% 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 2 000 

2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych 

                                                             
240

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
241

 Termin ogłoszenia konkursu i rozpoczęcia naboru jest uzależniony od uzyskania pozytywnej (lub warunkowej) opinii Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji dla Regionalnego Programu Zdrowotnego oraz akceptacji kryteriów wyboru projektów w ramach Działania przez Komitet 
Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  
242

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulam inie konkursu.   
243

 Regionalny program zdrowotny (RPZ) - program polityki zdrowotnej (o którym mowa w art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) realizowany w ramach RPO WL 2014-2020. 
244

 Regionalne programy zdrowotne obejmują działania w zakresie profilaktyki, diagnostyki, jak i rehabilitacji medycznej. Będą one dotyczyć chorób 
będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, tj. chorób układu nerwowego oraz chorób zakaźnych na podstawie Programu Strategicznego 
Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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regionu, w tym pracodawców: 1 

 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE245 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1) Zakres wsparcia: 

Działania realizowane w projekcie przez 

wnioskodawcę oraz ewentualnych partnerów 

są zgodne z zakresem Regionalnego 

Programu Zdrowotnego w zakresie 

profilaktyki chorób odstresowych na terenie 

województwa lubelskiego na lata 2017-2019, 

który jest załącznikiem do Regulaminu 

konkursu. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Przez programy profilaktyczne rozumie się programy polityki 

zdrowotnej, które uzyskały pozytywną opinię Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły 

wszystkie warunki wskazane w warunkowej opinii AOTMiT. 

Treść ww. programu stanowić będzie załącznik do regulaminu 

konkursu. Przedmiotem weryfikacji będzie zgodność projektu 

Rozdziałem 5 RPZ. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

2

)

2 

2) 

Realizacja usług zdrowotnych: 

Realizator usług zdrowotnych 

zaplanowanych w ramach projektu jest 

podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą, uprawnionym do tego na mocy 

przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Przedmiotowe kryterium zapewni wysoką jakość i skuteczność 

podejmowanych działań. 

W celu spełnienia kryterium na dzień złożenia wniosku realizator 

usług zdrowotnych musi posiadać wpis do rejestru dostępnego 

pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie oraz 

poprzez weryfikację rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą dostępnego pod adresem: 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/ obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

1a 

3) Grupa docelowa: 

a) Projekt jest skierowany do osób w wieku 

aktywności zawodowej z terenu 

województwa lubelskiego, 

kwalifikujących się do objęcia danym 

programem profilaktycznym, którego 

Wnioskodawca obejmie programem polityki zdrowotnej grupy 

docelowe najbardziej narażone na stres w pracy. Osoby objęte 

wsparciem mogą pochodzić wyłącznie z terenu województwa 

lubelskiego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

                                                             
245

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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dotyczy projekt; 

b) Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników projektu zapewniające 

preferencje dla osób z grup wysokiego 

ryzyka określonych w RPZ. 

4) Cross–financing i zakup środków trwałych: 

a) projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  (cross-financing); 

b) zakup środków trwałych  w projekcie jest 

możliwy pod warunkiem 

zagwarantowania trwałości środków 

trwałych (niebędących cross-

financingiem) przez okres co najmniej 

równy okresowi realizacji projektu po 

jego zakończeniu. 

Projekty przewidziane do realizacji mają uwzględniać wsparcie o 

określonym standardzie. Będą one oceniane pod kątem 

potencjału wnioskodawcy (i partnerów, o ile dotyczy). Kryterium 

zakłada realizację projektów przez podmioty posiadające do 

tego niezbędny potencjał. 

Wyłączenie możliwości zakupów w ramach cross-financingu 

wynika ze specyfiki wsparcia projektowego, które jest kierowane 

do osób, a nie do instytucji. Założenie, że realizatorami projektu 

będą podmioty posiadające niezbędny potencjał i doświadczenie 

powoduje, że zakupy w ramach cross-financingu w projekcie są 

niezasadne (za wyjątkiem kwestii wskazanej w lit. b kryterium). 

Kryterium dotyczące trwałości w związku z zakupem środków 

trwałych wynika z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Zagwarantowanie 

trwałości zostało wskazane w Programie jako warunek 

kwalifikowalności wydatków związanych z zakupem sprzętu bądź 

infrastruktury. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

5) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden 

wniosek o dofinansowanie w ramach 

konkursu. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do 

występowania danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy, 

a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie 

jednego wniosku, w którym dany podmiot występuje jako 

wnioskodawca, może występować w innych wnioskach 

złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego 

wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs negatywnie 

ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie wnioski złożone w 

odpowiedzi na konkurs, w związku z niespełnieniem przez 

wnioskodawcę kryterium formalnego specyficznego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane na KOP. 

1a 

6) Okres realizacji projektu:  

Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 

18 miesięcy. 

Określenie maksymalnego okresu realizacji projektu pozwoli na 

racjonalne zaplanowane wsparcia w ramach projektu oraz 

umożliwi właściwe i szybkie osiągnięcie założonych wskaźników 

projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

7) Doświadczenie wnioskodawcy/ partnera: 

Wnioskodawca lub partner projektu posiada 

Ocenie podlegać będzie możliwość zapewnienia wysokiej jakości 

realizowanych projektów. Ocena projektu na podstawie 

1a 
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co najmniej roczne doświadczenie, 

wynikające z działalności statutowej, w 

realizacji działań dotyczących chorób 

odstresowych. 

kryterium pozwoli na zbadanie doświadczenia wnioskodawcy (i 

jego ewentualnych partnerów) w zakresie prowadzenia działań z 

zakresu chorób odstresowych  będących przedmiotem RPZ. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

8) Realizacja wsparcia: 

Projekt zapewni dostępność świadczeń dla 

osób pracujących, poprzez dogodne terminy 

realizacji świadczeń, m.in. w godzinach 

popołudniowych i wieczornych oraz w soboty, 

tj. co najmniej 2 razy w tygodniu w 

godzinach po piętnastej oraz co najmniej 2 

soboty w miesiącu przez co najmniej 6 

godzin. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.   

Kryterium przyczyni się do zmniejszenia barier w dostępie do 

wsparcia będącego przedmiotem Regionalnego Programu 

Zdrowotnego m.in. dla osób pracujących. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

9) Liczba uczestników: 

Projekt zakłada minimum 1000 uczestników z 

terenu całego województwa lubelskiego. 

Celem kryterium jest zapewnienie minimalnej liczby uczestników 

w projekcie, a tym samym realizację wskaźnika określonego w 

RPO WL. Projekt powinien zakładać objęcie wsparciem osób z 

terenu całego województwa lubelskiego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 246
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

1) Komplementarność projektu: 

Projekt jest komplementarny z 

projektami współfinansowanymi ze 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 

ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania i 

5 1a 

                                                             
246

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości  uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na: 

o) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

p) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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środków Unii Europejskiej (w tym w 

ramach perspektywy 2014-2020) lub z 

projektami finansowanymi ze środków 

krajowych lub innych źródeł. 

uzasadnienia komplementarności projektu z 

konkretnym projektem finansowanym ze środków 

UE, ze środków krajowych lub innych źródeł 

zrealizowanym przez beneficjenta lub partnera 

projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2) Grupa docelowa: 

Co najmniej 50% grupy docelowej 

stanowią osoby z grup wysokiego 

ryzyka określonych w RPZ. 

Kryterium ma zapewnić premiowanie grup 

docelowych będących szczególnie narażonych na 

sytuacje stresowe w miejscu pracy. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

15 1a 

3) Wnioskodawca / partner: 

Wnioskodawca lub partner jest 

podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą udzielającym świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna na 

podstawie zawartej umowy o 

udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 

ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Kryterium ma zapewnić udział podmiotów POZ w 

realizacji projektów, niezależnie od tego czy jest on 

wnioskodawcą, czy partnerem w projekcie. 

W celu spełnienia kryterium wnioskodawca lub 

partner powinien posiadać umowę z właściwym 

Oddziałem NFZ oraz wpis do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą na dzień 

ogłoszenia konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu (obydwa powyższe wymogi) oraz na 

podstawie rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą dostępnego pod adresem: 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/ (w zakresie wymogu 

dotyczącego prowadzenia działalności leczniczej). 

10 1a 

4) Partnerstwo: 

Projekt przewiduje partnerstwo z co 

najmniej jedną organizacją 

pozarządową repezentującą interesy 

pacjentów i posiadającą co najmniej 2 

letnie doświadczenie w zakresie działań 

z zakresu chorób odstresowych. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 

ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Realizacja projektu w partnerstwie z  co najmniej 

jedną organizacją pozarządową reprezentującą 

interesy pacjentów i posiadającą co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w obszarze działań dotyczących RPZ 

wzmocni potencjał wnioskodawcy i zapewni wysoką 

jakość i skuteczność podejmowanych działań. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1a 

5) Partnerstwo: 

Projekt przewiduje partnerstwo z 

partnerem społecznym (organizacją 

społeczną lub podmiotem ekonomii 

społecznej). 

Kryterium ma zapewnić udział podmiotów 

społecznych w realizacji programów zdrowotnych. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1a 
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KARTA DZIAŁANIA 10.3 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8VI  

Aktywne i zdrowe starzenie się  

NR KARTY
247: 2/10.3/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy  

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków: I KWARTAŁ 2017248
  

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 

913 633 EURO 

3 956 670,43 ZŁ
249 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych250: 

a) regionalne programy zdrowotne251 (w tym tworzone i realizowane we współpracy z pracodawcą) obejmujące 

także działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. 

/Typ projektu nr 2 lit. a w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

a) Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 38% 

b) Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 13 000 

2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w 

tym pracodawców: 1 

 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE252 

                                                             
247

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
248

 Termin ogłoszenia konkursu i rozpoczęcia naboru jest uzależniony od uzyskania pozytywnej (lub warunkowej) opinii Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji dla Regionalnego Programu Zdrowotnego oraz akceptacji kryteriów wyboru projektów w ramach Działania przez Komitet 
Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
249

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
250

 Regionalny program zdrowotny (RPZ) - program polityki zdrowotnej (o którym mowa w art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) realizowany w ramach RPO WL 2014-2020. 
251

 Regionalne programy zdrowotne obejmują działania w zakresie profilaktyki, diagnostyki, jak i rehabilitacji medycznej. Będą one do tyczyć chorób 
będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, tj. chorób układu nerwowego oraz chorób zakaźnych na podstawie Programu Strategicznego 
Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Zakres wsparcia: 

Działania realizowane w projekcie przez 

wnioskodawcę oraz ewentualnych 

partnerów są zgodne z zakresem 

Regionalnego Programu Zdrowotnego w 

zakresie wykrywania zakażeń Borrelia 

burgdorferi, jako profilaktyka boreliozy z 

Lyme w województwie lubelskim na lata 

2017-2019, który jest załącznikiem do 

Regulaminu konkursu. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Przez programy profilaktyczne rozumie się programy polityki 

zdrowotnej, które uzyskały pozytywną opinię Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły 

wszystkie warunki wskazane w warunkowej opinii AOTMiT. 

Treść ww. programu stanowić będzie załącznik do regulaminu 

konkursu. 

Przedmiotem weryfikacji będzie zgodność projektu Rozdziałem 

5 RPZ. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

2) Realizacja usług zdrowotnych: 

Realizator usług zdrowotnych 

zaplanowanych w ramach projektu jest 

podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą, uprawnionym do tego na mocy 

przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Przedmiotowe kryterium zapewni wysoką jakość i 

skuteczność podejmowanych działań. 

W celu spełnienia kryterium na dzień złożenia wniosku 
realizator usług zdrowotnych musi posiadać wpis do 
rejestru dostępnego pod adresem: 
https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie oraz poprzez weryfikację rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/ 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

1a 

3) Badania skriningowe (przesiewowe): 

Projekt zakłada objęcie badaniami 

skriningowymi (przesiewowymi) w celu 

wczesnego wykrycia choroby, 

uczestników projektu w wieku aktywności 

zawodowej, będących w grupie 

podwyższonego ryzyka kwalifikujących się 

do objęcia programem profilaktycznym. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Kryterium zapewnia możliwość objęcia badaniami 

przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby, 

uczestników projektu, którzy podejrzewają u siebie boreliozę 

lub miały kontakt z kleszczem. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

4) Grupa docelowa: Kryterium wskazuje wymogi w zakresie pożądanej struktury oraz 

profilu uczestników projektu, w celu zapewnienia zwiększenia 

1a 

                                                                                                                                                                                                                   
252

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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a) Projekt jest skierowany do osób w 

wieku aktywności zawodowej z terenu  

województwa lubelskiego, 

kwalifikujących się do objęcia danym 

programem profilaktycznym;  

b)  Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników projektu zapewniające 

preferencje dla osób z grup wysokiego 

ryzyka określonych w RPZ. 

zgłaszalności na badania profilaktyczne w regionie, dzięki 

realizacji wsparcia z RPO WL 2014-2020. 

Osoby objęte wsparciem mogą pochodzić wyłącznie z terenu 

województwa lubelskiego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5) Cross-financing i zakup środków 

trwałych: 

a) projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  (cross-financing); 

b) zakup środków trwałych  w projekcie 

jest możliwy pod warunkiem 

zagwarantowania trwałości środków 

trwałych (niebędących cross-

financingiem) przez okres co najmniej 

równy okresowi realizacji projektu po 

jego zakończeniu. 

Projekty przewidziane do realizacji mają uwzględniać wsparcie o 

określonym standardzie. Będą one oceniane pod kątem 

potencjału wnioskodawcy (i partnerów, o ile dotyczy). Kryterium 

zakłada realizację projektów przez podmioty posiadające do 

tego niezbędny potencjał. 

Wyłączenie możliwości zakupów w ramach cross-financingu 

wynika ze specyfiki wsparcia projektowego, które jest 

kierowane do osób, a nie do instytucji. Założenie, że 

realizatorami projektu będą podmioty posiadające niezbędny 

potencjał i doświadczenie powoduje, że zakupy w ramach cross-

financingu w projekcie są niezasadne (za wyjątkiem kwestii 

wskazanej w lit. b kryterium). 

Kryterium dotyczące trwałości w związku z zakupem środków 

trwałych wynika z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. 

Zagwarantowanie trwałości zostało wskazane w Programie jako 

warunek kwalifikowalności wydatków związanych z zakupem 

sprzętu bądź infrastruktury. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

6) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż  

jeden wniosek o dofinansowanie w 

ramach konkursu. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się 

wyłącznie do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie jednego wniosku, w którym 

dany podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym samym 

konkursie w charakterze partnera.  

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez 

jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie 

wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs, w związku z 

niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane na KOP. 

1a 
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7) Okres realizacji projektu:  

Okres realizacji projektu jest nie dłuższy 

niż 18 miesięcy. 

Określenie maksymalnego okresu realizacji projektu pozwoli na 

racjonalne zaplanowane wsparcia w ramach projektu oraz 

umożliwi właściwe i szybkie osiągnięcie założonych wskaźników 

projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

8) Doświadczenie wnioskodawcy/ 

partnera: 

Wnioskodawca lub partner projektu 

posiada co najmniej roczne 

doświadczenie, wynikające z działalności 

statutowej, w upowszechnianiu edukacji 

prozdrowotnej lub promocji udziału w 

badaniach diagnostycznych w kierunku 

działań będących przedmiotem RPZ. 

Ocenie podlegać będzie możliwość zapewnienia wysokiej jakości 

realizowanych projektów. Ocena projektu na podstawie 

kryterium pozwoli na zbadanie doświadczenia wnioskodawcy (i 

jego ewentualnych partnerów) w zakresie upowszechniania 

edukacji prozdrowotnej lub promocji udziału w badaniach. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

9) Realizacja wsparcia: 

Projekt zapewni dostępność świadczeń 

dla osób pracujących poprzez dogodne 

terminy realizacji świadczeń m.in. w 

godzinach popołudniowych i wieczornych 

oraz w soboty, tj. co najmniej 2 razy w 

tygodniu w godzinach po piętnastej oraz 

co najmniej 2 soboty w miesiącu przez co 

najmniej 6 godzin. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Kryterium przyczyni się do zmniejszenia barier w dostępie do 

badań profilaktycznych/ wsparcia będącego przedmiotem 

Regionalnego Programu Zdrowotnego  m.in. dla osób 

pracujących. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

10) Liczba uczestników: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

minimum 1000 osób. 

Celem kryterium jest zapewnienie minimalnej liczby 

uczestników w projekcie, a tym samym realizację wskaźnika 

określonego w RPO WL. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie osób. 

Kryterium ograniczy koszty zarządzania projektami, które w 

przypadku objęcia wsparciem większej liczby osób przez 

jednego doświadczonego wnioskodawcę zostaną znacznie 

ograniczone niż przy realizacji kilku projektów obejmujących 

łącznie tę samą liczbę osób. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych 

z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS 

w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 



161 
 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 253
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Wnioskodawca / partner 

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 

na podstawie zawartej umowy o udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia. 

Kryterium ma zapewnić udział podmiotów POZ w 

realizacji projektów, niezależnie od tego czy jest on 

wnioskodawcą, czy partnerem w projekcie. 

W celu spełnienia kryterium wnioskodawca lub 

partner powinien posiadać umowę z właściwym 

Oddziałem NFZ oraz wpis do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą na dzień 

ogłoszenia konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu (obydwa powyższe wymogi) oraz na 

podstawie rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą dostępnego pod adresem: 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/ (w zakresie wymogu 

dotyczącego prowadzenia działalności leczniczej). 

10 1a 

2) Komplementarność projektu: 

Projekt jest komplementarny z projektami 

współfinansowanymi ze środków Unii 

Europejskiej (w tym w ramach perspektywy 

2014-2020) lub z projektami finansowanymi 

ze środków krajowych lub innych źródeł. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania i 

uzasadnienia komplementarności projektu z 

konkretnym projektem finansowanym ze środków 

UE, ze środków krajowych lub innych źródeł 

zrealizowanym przez beneficjenta lub partnera 

projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1a 

                                                             
253

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na: 

q) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

r) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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3) Partnerstwo: 

Projekt przewiduje partnerstwo z co 

najmniej jedną organizacją pozarządową 

repezentującą interesy pacjentów i 

posiadającą co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w zakresie działań 

profilaktycznych z zakresu  zakażeń Borrelia 

burgdorferi. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia. 

Realizacja projektu w partnerstwie z  co najmniej 

jedną organizacją pozarządową reprezentującą 

interesy pacjentów i posiadającą co najmniej 2 

letnie doświadczenie w obszarze działań 

profilaktycznych z zakresu zakażeń Borrelia 

burgdorferi wzmocni potencjał wnioskodawcy i 

zapewni wysoką jakość i skuteczność 

podejmowanych działań. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1a 

4) Partnerstwo: 

Projekt przewiduje partnerstwo z 

partnerem społecznym reprezentującym 

interesy i zrzeszającym podmioty 

świadczące usługi w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia. 

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 badań 

profilaktycznych. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1a 

5) Potencjał wnioskodawcy/partnera lub 

jakość świadczeń: 

Wnioskodawca lub partner posiadają 

własne zaplecze i zasoby do wykonywania 

badań dalszej pogłębionej diagnostyki, w 

tym m.in. podpisany kontrakt z oddziałem 

NFZ w adekwatnym zakresie pozwalającym 

na pogłębioną diagnostykę lub leczenie w 

przypadku wykrycia choroby. 

Kryterium ma na celu premiowanie zapewnienia 

wysokiej jakości świadczonych usług w projekcie 

oraz zwiększenie efektywności wykorzystywanych 

środków. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

15 1a 
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OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN 

KARTA DZIAŁANIA 10.3 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8VI  

Aktywne i zdrowe starzenie się  

NR KARTY
254: 3/10.3/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  
III KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 

4 560 000 EURO 

19 042 560 ZŁ
255

  

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Realizacja programów zdrowotnych
256

 opracowanych na poziomie krajowym: 

a) programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz 

dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa
257

, w tym działania 

zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. 

/Typ projektu nr 1 lit. a w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A.Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1.Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 38% 

B.Wskaźniki produktu: 

2.Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 12 954  

 

 

 

I OCENA FORMALNA 

A.KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

                                                             
254

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
255

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
256 Określenie program zdrowotny używane w SZOOP RPO WL 2014-2020, należy rozumieć jako program zdrowotny, o którym mowa w art. 5 pkt 30 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015., poz. 581, z późn. zm.), albo 
jako program polityki zdrowotnej – program polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku ww. programów finansowanych ze środków EFS, wybór realizatora progr amu polityki 
zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
257

 Tj. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób (zaburzeń) psychicznych, chorób układu kostno – stawowego oraz chorób układu 
oddechowego. 
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Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B.KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE258 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1) Zakres wsparcia: 

Projekt dotyczy: 

c) realizacji programu profilaktyki raka 

szyjki macicy (projekt nr 1), albo 

d) realizacji programu profilaktyki raka 

piersi (projekt nr 2), albo 

e) realizacji programu profilaktyki raka 

jelita grubego (projekt nr 3). 

Działania realizowane w projekcie, o 

którym mowa w lit. a, b i c, są zgodne z 

zakresem właściwego programu 

zdrowotnego, który jest załącznikiem do 

Regulaminu konkursu.  

Kryterium ma na celu wyłonienie do dofinansowana 

projektów, które koncentrować się będą na działaniach 

związanych z realizacją: 

c) tylko programu profilaktyki raka szyjki macicy albo 

d) tylko programu profilaktyki raka piersi albo 

e) tylko programu profilaktyki raka jelita grubego. 

Ograniczenie wsparcia w ramach projektów do ww. 

podziału ma na celu przygotowanie wniosków o 

dofinansowanie ze względu na specyfikę wskazanych 

powyżej jednostek chorobowych. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie oświadczenia zawartego w treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1a 

3)  Realizacja usług zdrowotnych: 

Realizator usług zdrowotnych 

planowanych w ramach projektu jest 

podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą uprawnionym do tego na mocy 

przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze 

zdrowia (Uchwała Nr 24/2016). 

Kryterium ma zapewnić realizację usług zdrowotnych w 

ramach projektu przez uprawnione podmioty. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą dostępnego pod 

adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

1a 

3) Zakres terytorialny projektu: 

Działania w ramach projektu obejmują 

obszar wyłącznie jednego z podregionów 

województwa lubelskiego, zgodnie z 

klasyfikacją NUTS 3, tj. podregionu 

bialskiego, albo podregionu chełmsko- 

zamojskiego, albo podregionu lubelskiego, 

albo podregionu puławskiego. 

Kryterium ma na celu koncentrację działań na jednym z 

podregionów zgodnych z klasyfikacją NUTS 3 i tym 

samym ograniczenie terytorialnego rozproszenia 

realizacji projektów. Ułatwi to Wnioskodawcom określenie 

potrzeb grupy docelowej, dotarcie do niej, a w 

konsekwencji usprawni realizację projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1a 

4) Grupa docelowa: 

a) Projekt jest kierowany do populacji osób 

w wieku aktywności zawodowej, 

będących w grupie podwyższonego 

ryzyka kwalifikujących się do objęcia 

danym programem profilaktycznym z 

terenu całego podregionu województwa 

Kryterium wskazuje wymogi w zakresie pożądanej 

struktury oraz profilu uczestników projektu, w celu 

zapewnienia zwiększenia zgłaszalności na badania 

profilaktyczne w regionie, dzięki realizacji wsparcia z 

RPO WL 2014-2020.  

Wymóg zawarty w lit. a) kryterium wynika z logiki 

projektu, określonej w kryterium formalnym specyficznym 

(Zakres terytorialny projektu), czyli koncentracji działań 

1a 

                                                             
258

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”  ,NIE 

DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 

zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia  w treści wniosku 

spełnienia wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/
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lubelskiego, którego dotyczy projekt.  

b) Co najmniej 65% uczestników projektu 

stanowią osoby zamieszkałe na 

terenach wiejskich, tj. terenach słabo 

zaludnionych zgodnie z klasyfikacją 

terenów wskazaną w Regulaminie 

konkursu.  

c) W ramach działań z zakresu profilaktyki 

raka szyjki macicy (projekt nr 1) albo 

profilaktyki raka piersi (projekt nr 2) co 

najmniej:  

 20% uczestników projektu stanowią 

kobiety, które nigdy nie wykonywały 

badań profilaktycznych finansowanych 

ze środków NFZ w kierunku raka szyjki 

macicy (projekt nr 1); 

 20% uczestników projektu stanowią 

kobiety, które nigdy nie wykonywały 

badań profilaktycznych finansowanych 

ze środków NFZ w kierunku raka piersi 

(projekt nr 2). 

projektowych w jednym z podregionów określonych 

zgodnie z klasyfikacją NUTS 3. 

Wymóg zawarty w lit. b), i c) kryterium wynika z 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.  

Klasyfikacja terenów
259

: 

1) tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, 

obszary miejskie) – przynajmniej 50% ludności 

zamieszkuje obszary gęsto zaludnione; 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto zaludnionych 

w województwie lubelskim zalicza się miasta: Chełm, 

Zamość i Lublin. 

2) tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) – poniżej 

50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 

50% ludności obszary o dużej gęstości 

zaludnienia
260

; 

Według definicji Eurostat do terenów pośrednich w 

województwie lubelskim zalicza się gminy: Międzyrzec 

Podlaski, Terespol, Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała 

Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów 

Lubelski, Szczebrzeszyn, Lubartów, Konopnica, Łęczna, 

Świdnik, Janów Lubelski, Kraśnik, Łuków, Puławy i 

Dęblin.   

3) tereny słabo zaludnione (wiejskie) – 50% ludności 

zamieszkuje obszary wiejskie
261

; 

Według definicji Eurostat do terenów słabo zaludnionych 

zalicza się pozostałe gminy województwa lubelskiego. 

Kryterium dotyczy terenów wskazanych w pkt 3 niniejszej 

klasyfikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5) Cross – financing i zakup środków 

trwałych: 

a) projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-financing); 

b) zakup środków trwałych w projekcie jest 

możliwy pod warunkiem 

zagwarantowania trwałości środków 

trwałych (niebędących cross-

financingiem) przez okres co najmniej 

równy okresowi realizacji projektu po 

jego zakończeniu; 

c) projekt nie uwzględnia wydatków na 

zakup mammobusa lub cytobusa lub 

kolonoskopu. 

Projekty przewidziane do realizacji mają uwzględniać 

wsparcie o określonym standardzie. Będą one oceniane 

pod kątem potencjału wnioskodawcy (i partnerów, o ile 

dotyczy). Kryterium zakłada realizację projektów przez 

podmioty posiadające do tego niezbędny potencjał. 

Wyłączenie możliwości zakupu cross - financingu wynika 

ze specyfiki wsparcia projektowego, które jest kierowane 

do osób, a nie do instytucji. Założenie, że realizatorami 

projektu będą podmioty posiadające niezbędny potencjał 

i doświadczenie powoduje, że zakupy cross-financingu w 

projekcie są niezasadne. 

Kryterium dotyczące trwałości w związku z zakupem 

środków trwałych wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

zdrowia na lata 2014-2020. 

Wymóg wskazany w lit. c kryterium wynika z obowiązku 

1a 

                                                             
259

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA, 28.10.2014 r. 
260

 Obszary o dużej gęstości zaludnienia - 1500 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców. 
261

 Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.  
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posiadania przez wnioskodawcę/partnera odpowiedniego 

potencjału do realizacji przedsięwzięcia. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

6) Liczba wniosków: 

W ramach konkursu wnioskodawca składa 

nie więcej niż trzy wnioski o 

dofinansowanie, przy czym co najwyżej 

jeden wniosek o dofinansowanie w 

zakresie: 

a) realizacji programu profilaktyki raka 

szyjki macicy (projekt nr 1), lub 

b) realizacji programu profilaktyki raka 

piersi (projekt nr 2), lub 

c) realizacji programu profilaktyki raka 

jelita grubego (projekt nr 3). 

 

Kryterium umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości składanych 

wniosków o dofinansowanie.  

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się 

wyłącznie do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, 

że niezależnie od maksymalnie trzech wniosków, w 

których dany podmiot występuje jako wnioskodawca, 

może występować w innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze partnera.  

W przypadku złożenia przez jednego wnioskodawcę: 

 więcej niż trzech wniosków łącznie lub 

 więcej niż jednego wniosku na realizację tego 

samego programu profilaktycznego, 

Instytucja Organizująca Konkurs negatywnie ocenia na 

etapie oceny formalnej wszystkie wnioski złożone w 

odpowiedzi na konkurs, w związku z niespełnieniem 

przez wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP.  

1a 

7) Okres realizacji projektu:  

Okres realizacji projektu jest nie dłuższy 

niż 18 miesięcy. 

 

Określenie maksymalnego okresu realizacji projektu 

pozwoli na racjonalne zaplanowane wsparcia w ramach 

projektu oraz umożliwi właściwe i szybkie osiągnięcie 

założonych wskaźników projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1a 

8) Doświadczenie wnioskodawcy/ 

partnera: 

Wnioskodawca lub partner projektu 

posiada co najmniej roczne doświadczenie, 

wynikające z działalności statutowej, w 

upowszechnianiu edukacji prozdrowotnej 

lub promocji udziału w badaniach 

diagnostycznych w kierunku wczesnego 

wykrywania raka szyjki macicy (projekt nr 

1) lub w kierunku wczesnego wykrywania 

raka piersi (projekt nr 2) lub w kierunku 

wczesnego wykrywania i profilaktyki raka 

jelita grubego (projekt nr 3), tj. adekwatnie 

do programu profilaktycznego, którego 

dotyczy projekt. 

Ocenie podlegać będzie możliwość zapewnienia wysokiej 

jakości realizowanych projektów. Ocena kryterium 

pozwoli na zbadanie doświadczenia wnioskodawcy (i 

jego ewentualnych partnerów) w zakresie 

upowszechniania edukacji prozdrowotnej lub promocji 

udziału w badaniach diagnostycznych w kierunku 

wczesnego wykrywania raka szyjki macicy lub w kierunku 

wczesnego wykrywania raka piersi lub w kierunku 

wczesnego wykrywania i profilaktyki raka jelita grubego w 

zależności od programu profilaktycznego, którego 

dotyczy projekt. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1a 

9) Wnioskodawca/ partner: 

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą 

Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze 

zdrowia oraz Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

1a 
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udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna 

(POZ) na podstawie zawartej umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

Kryterium ma zapewnić udział podmiotów POZ w 

realizacji projektów, niezależnie od tego czy jest on 

Wnioskodawcą, czy partnerem w projekcie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10) Koncentracja działań ("białe plamy"):  

Projekt zakłada realizację działań co 

najmniej na terenie powiatów, które 

stanowią tzw. „białe plamy”
262

 w 

odniesieniu do każdego z podregionów 

(wykaz powiatów w podziale na 

poszczególne jednostki chorobowe stanowi 

załącznik do Regulaminu konkursu).  

Wymóg powyższy nie ma zastosowania w 

przypadku podregionów, w których nie 

wskazano tzw. „białych plam” w danej 

jednostce chorobowej. 

Koncentracja działań oznacza, że grupę 

docelową w projekcie stanowi: 

a) w przypadku profilaktyki raka szyjki 

macicy (dotyczy projektu nr 1): 

 co najmniej 13% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie puławskim, 

 co najmniej 48% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie bialskim, 

 co najmniej 10% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie lubelskim, 

 co najmniej 47% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie chełmsko-

zamojskim; 

b) w przypadku raka piersi (dotyczy 

projektu nr 2): 

 co najmniej 36% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie bialskim, 

 co najmniej 36% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

Kryterium uwzględnia rekomendacje Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze 

zdrowia (Uchwała Nr 24/2016). 

Zapewnia objęcie wsparciem uczestników zamieszkałych 

na obszarach/powiatach o szczególnie niskiej 

zgłaszalności na badania profilaktyczne. Z uwagi na 

przyjętą koncepcję konkursu - podział na podregiony – 

określono minimalne poziomy uczestników projektu, 

pochodzących z powiatów wskazanych przez Centrum 

Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zgodnie 

z załącznikami do Uchwały Nr 24/2016 Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze 

zdrowia z 29 kwietnia 2016 r. Kryterium przyczyni się do 

przeciwdziałania pogłębiającym się dysproporcjom w 

poziomie zgłaszalności na badania profilaktyczne w 

regionie.  

W przypadku lit. a. zidentyfikowane „białe plamy” dotyczą 

powiatów: 

 w podregionie puławskim: powiat opolski; 

 w podregionie bialskim: powiat bialski i powiat 

włodawski; 

 w podregionie lubelskim: powiat świdnicki; 

 w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat 

chełmski, powiat hrubieszowski, powiat 

tomaszowski oraz Miasto Chełm. 

W przypadku lit. b, zidentyfikowane „białe plamy” dotyczą 

powiatów: 

 w podregionie bialskim: Miasto Biała Podlaska i 

powiat włodawski; 

 w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat 

chełmski, miasto Chełm i Miasto Zamość; 

 w podregionie puławskim: powiat janowski, powiat 

rycki i powiat kraśnicki. 

W przypadku lit. c zidentyfikowane „białe plamy” dotyczą 

powiatu: 

 w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat 

tomaszowski. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1a 

                                                             
262

 Za „białe plamy” uznaje się: 
- w przypadku raka piersi powiaty mieszczące się w grupie 1/3 powiatów o najniższym poziomie zgłaszalności na obszarze województwa - zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 24/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
- w przypadku raka szyjki macicy powiaty mieszczące się w grupie 1/3 powiatów o najniższym poziomie zgłaszalności na obszarze województwa - zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 24/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r.  
- w przypadku raka jelita grubego powiaty nieobjęte PBP raka jelita grubego w 2015 roku (województwo lubelskie) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 
Uchwały Nr 24/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r.  
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plamy” w podregionie chełmsko-

zamojskim 

 co najmniej 42% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie puławskim; 

c) w przypadku raka jelita grubego (dotyczy 

projektu nr 3): 

 co najmniej 13% uczestników 

projektu zamieszkałych w powiecie 

tomaszowskim w podregionie 

chełmsko-zamojskim. 

11) Liczba uczestników: 

Projekt zakłada minimum 500 uczestników. 

 

Celem kryterium jest zapewnienie minimalnej liczby 

uczestników w programach profilaktycznych, a tym 

samym realizację wskaźnika określonego w RPO WL. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1a 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A.KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B.KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C.KRYTERIA PREMIUJĄCE 263
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Koncentracja działań ("białe plamy"):  

Grupę docelową w projekcie stanowi: 

a) w przypadku profilaktyki raka 

szyjki macicy (dotyczy projektu nr 

1) 

 co najmniej 18% uczestników 

Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w 

sektorze zdrowia (Uchwała Nr 24/2016). 

Zapewnia objęcie wsparciem uczestników 

zamieszkałych na obszarach/powiatach o 

szczególnie niskiej zgłaszalności na badania 

profilaktyczne. Premia punktowa dotyczy struktury 

20 1a 

                                                             
263

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

s) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

t) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie puławskim, 

 co najmniej 53% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie bialskim, 

 co najmniej 15% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie lubelskim, 

 co najmniej 52% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie chełmsko-

zamojskim; 

b) w przypadku raka piersi (dotyczy 

projektu nr 2): 

 co najmniej 41% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie bialskim, 

 co najmniej 41% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie chełmsko-

zamojskim, 

 co najmniej 47% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiatach stanowiących „białe 

plamy” w podregionie puławskim; 

c) w przypadku raka jelita grubego 

(dotyczy projektu nr 3): 

 co najmniej 18% uczestników 

projektu zamieszkałych w 

powiecie tomaszowskim w 

podregionie chełmsko-zamojskim. 

uczestników projektu z terenów tzw. „białych 

plam” na poziomie wyższym, niż założone w 

kryteriach formalnych specyficznych progi 

minimalne. 

W przypadku lit. a, zidentyfikowane „białe plamy” 

dotyczą powiatów: 

 w podregionie puławskim: powiat opolski; 

 w podregionie bialskim: powiat bialski i powiat 

włodawski; 

 w podregionie lubelskim: powiat świdnicki; 

 w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat 

chełmski, powiat hrubieszowski, powiat 

tomaszowski oraz Miasto Chełm. 

W przypadku lit. b zidentyfikowane „białe plamy” 

dotyczą powiatów: 

 w podregionie bialskim: Miasto Biała 

Podlaska i powiat włodawski; 

 w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat 

chełmski, miasto Chełm i Miasto Zamość. 

 w podregionie puławskim: powiat janowski, 

powiat rycki i powiat kraśnicki. 

W przypadku lit. c zidentyfikowane „białe plamy” 

dotyczą powiatu: 

 w podregionie chełmsko-zamojskim: powiat 

tomaszowski. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2) Premiowanie  

grup docelowych: 

W ramach działań z zakresu profilaktyki 

raka szyjki macicy (projekt nr 1) albo 

profilaktyki raka piersi (projekt nr 2), co 

najmniej 50% uczestników projektu 

stanowią kobiety, które nigdy nie 

wykonywały badań profilaktycznych 

finansowanych ze środków NFZ w 

kierunku odpowiednio: raka szyjki 

macicy albo w kierunku raka piersi, tj. 

adekwatnie do programu 

profilaktycznego, którego dotyczy 

projekt. 

Celem kryterium jest objęcie profilaktyką raka 

piersi oraz profilaktyką raka szyjki macicy jak 

największej liczby uczestniczek projektu, które 

nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych. 

Kryterium zakłada, że co najmniej 50% 

uczestniczek projektu nie wykonywało nigdy 

badań profilaktycznych ani w kierunku raka piersi, 

ani w kierunku raka szyjki macicy (finansowanych 

ze środków NFZ). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1a 

3) Komplementarność projektu: 

Projekt jest komplementarny z 

projektami współfinansowanymi ze 

środków Unii Europejskiej (w tym w 

Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w 

sektorze zdrowia (Uchwała Nr 24/2016), a także z 

rekomendacjami Komisji Europejskiej. 

5 1a 
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ramach perspektywy 2014-2020) lub z 

projektami finansowanymi ze środków 

krajowych lub innych źródeł.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania i 

uzasadnienia komplementarności projektu z 

konkretnym projektem finansowanym ze środków 

UE, ze środków krajowych lub innych źródeł, 

zrealizowanym przez beneficjenta lub partnera 

projektu. 

Dla spełnienia kryterium należy podać konkretny 

projekt (tytuł, źródło finansowania – konkretny 

program, okres realizacji), z którym projekt jest 

komplementarny oraz opisać komplementarność. 

Aby spełnić kryterium należy wykazać 

komplementarność z projektem już 

współfinansowanym, tj. będącym przedmiotem 

umowy o dofinansowanie (lub innej podstawy 

zatwierdzenia projektu do realizacji), zawartej 

przed dniem aplikowania w przedmiotowym 

konkursie.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu.  

4) Partnerstwo: 

Projekt jest realizowany w partnerstwie 

z organizacją pozarządową 

posiadającą co najmniej dwuletnie 

doświadczenie, wynikające z 

działalności statutowej, w 

upowszechnianiu edukacji 

prozdrowotnej lub promocji udziału w 

badaniach diagnostycznych w kierunku: 

a) wczesnego wykrywania raka szyjki 

macicy (w przypadku projektu nr 1), 

albo 

b) wczesnego wykrywania raka piersi 

(w przypadku projektu nr 2), albo 

c) wczesnego wykrywania i  

profilaktyki raka jelita grubego (w 

przypadku projektu nr 3),  

tj. adekwatnie do programu 

profilaktycznego, którego dotyczy 

projekt. 

Kryterium jest zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji EFSI w 

sektorze zdrowia (Uchwała Nr 24/2016). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1a 

 

 

                                                             
264

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO 

ZMIAN 

KARTA DZIAŁANIA 10.3 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8 VI   

 Aktywne i zdrowe starzenie się 

NR KARTY
264: 1/10.3/2018 TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  
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265

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego kursu EURO i 
określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
266

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE – do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane 

na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania 

kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium). 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
267

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone  
w regulaminie konkursu. 

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
1 440 000,00 EURO 

6 000 480,00 ZŁ
265 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 2 lit. b w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 95% 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 1 357 

 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE266 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
267

 

1)  Grupa docelowa: 

Grupę docelową w projekcie 

stanowią osoby w wieku aktywności 

zawodowej, będące w grupie 

podwyższonego ryzyka, które 

zostaną objęte badaniami 

skriningowymi (przesiewowymi) w 

celu wczesnego wykrycia choroby, 

o ile projekt obejmuje badania 

skriningowe. Osoby te muszą być 

pracownikami u wskazanych we 

wniosku o dofinansowanie 

pracodawców z terenu 

Kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji interwencji 

EFSI w sektorze zdrowia: Uchwała Nr 

24/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Poprzez pracodawcę z terenu województwa 

lubelskiego rozumie się pracodawcę 

posiadającego siedzibę (filię, delegaturę, 

oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności podmiotu) na 

2 lit. b TAK 
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województwa lubelskiego. terenie województwa lubelskiego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

2)  Zakres wsparcia: 

Realizacja projektu odbywa się na 

podstawie przeprowadzonej u 

konkretnego pracodawcy z terenu 

województwa lubelskiego analizy 

występowania niekorzystnych 

czynników zdrowotnych w 

środowisku pracy oraz zgodnie ze 

standardami realizacji wsparcia w 

zakresie programów 

ukierunkowanych na eliminowanie 

zdrowotnych czynników ryzyka w 

miejscu pracy, stanowiącymi 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

2 lit. b TAK 

3) Realizator usług zdrowotnych: 

W przypadku, gdy projekt 

przewiduje udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, Wnioskodawca 

zapewnia, że będą one realizowane  

przez podmioty wykonujące 

działalność leczniczą uprawnione 

do tego na mocy przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego.  

Kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji interwencji 

EFSI w sektorze zdrowia: Uchwała Nr 

24/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

 

Przez podmiot/y wykonujący/e działalność 

leczniczą, uprawniony/e do tego na mocy 

przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego rozumiane są podmioty 

wpisane do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą 

dostępnego pod adresem: 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

2 lit. b TAK 

4) Liczba wniosków: 

W ramach konkursu wnioskodawca 

składa nie więcej niż dwa wnioski o 

dofinansowanie, przy czym 

maksymalnie jeden dla danego 

pracodawcy. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z 

dofinansowania projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co 

pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie.  

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się wyłącznie do występowania 

danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, 

że niezależnie od maksymalnie dwóch 

wniosków, w którym dany podmiot występuje 

jako wnioskodawca, może występować w 

innych wnioskach złożonych  

w tym samym konkursie w charakterze 

partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch 

wniosków w konkursie przez jednego 

wnioskodawcę Instytucja Organizująca 

Konkurs negatywnie ocenia na etapie oceny 

2 lit. b NIE 
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268

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 

uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   

formalno-merytorycznej wszystkie wnioski 

złożone w odpowiedzi na konkurs, w związku 

z niespełnieniem przez wnioskodawcę 

kryterium formalnego specyficznego.  

Zgodnie z kryterium, dla jednego pracodawcy 

można złożyć tylko jeden wniosek o 

dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie Listy wniosków o 

dofinansowanie, które zostały przekazane na 

KOP. 

5) Wkład własny: 

Wnioskodawca zapewnia wkład 

własny w projekcie na poziomie nie 

niższym niż 10 % wartości projektu. 

 

Kryterium wynika z konieczności 

zapewnienia optymalnej wysokości wkładu 

krajowego. Wkład własny w projekcie stanowi 

dodatkową gwarancję trwałości 

przedsięwzięcia. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

2 lit. b TAK 

6) Sposób realizacji działań 

szkoleniowych:  

Wszystkie działania szkoleniowe 

realizowane w ramach projektu 

kończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego kompetencje lub 

kwalifikacje uczestników (o ile 

projekt uwzględnia te formy 

wsparcia).  

Kryterium przyczyni się do podniesienia 

jakości szkoleń i kursów oferowanych w 

ramach RPO WL.  

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy 

szkoleń/kursów nabędą kompetencje lub 

kwalifikacje rozumiane zgodnie z definicjami 

zawartymi w Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

2 lit. b TAK 

C. RYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 268
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 
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OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW  

DO ZMIAN 

KARTA DZIAŁANIA 10.3 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8 VI 

Aktywne i zdrowe starzenie się 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na 

rynek pracy 

NR KARTY
269:1/10.3/2019 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

X konkursowy   

                                                             
269

W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Grupa docelowa: 

Wsparcie kierowane będzie do 

przedsiębiorstw, działających na terenie 

miast średnich województwa 

lubelskiego, w tym w szczególności 

miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

 

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, natomiast lista 

miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 

do „Delimitacji miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze”. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

15 2 lit. b 

2)  Grupa docelowa:  

h) Minimum 45% uczestników 
projektu stanowią kobiety, lub  

i) Minimum 35% uczestników 
projektu stanowią osoby w wieku 
50+, lub 

j) Minimum 17% uczestników 
projektu stanowią osoby z 
niepełnosprawnościami. 

Kryterium wynika z RPO WL na lata 2014-

2020. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

15 2 l

i

t

.

 

b 
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 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2019 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
865 547 EURO 

3 702 723,51 ZŁ
270 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 2 lit. a w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 38% 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 13 000 

2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych 
regionu, w tym pracodawców: 1  

  
 

 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE271 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowani

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliw

ość 

popra

wy/ 

uzupeł

nienia 

projekt

u
272

 

1)  Zakres wsparcia: 

Działania realizowane w projekcie i 

grupa docelowa są zgodne z 

zakresem Regionalnego Programu 

Zdrowotnego p.n. „Program 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia Uchwałą Nr 27/2018/O z dnia 

4 czerwca 2018 r. 

2 lit. a TAK 

                                                             
270

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego kursu 
EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.  
 
 
 
 
 
 
 
271

Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 

może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w 

zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium).  

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
272

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone  
w regulaminie konkursu. 
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wykrywania zakażeń Borrelia 

burgdorferi wśród mieszkańców 

województwa lubelskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem grup 

ryzyka jako profilaktyka boreliozy z 

Lyme na lata 2017 – 2019”, który 

jest załącznikiem do Regulaminu 

konkursu. 

Przez programy profilaktyczne rozumie się 

programy polityki zdrowotnej, które uzyskały 

pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły 

wszystkie warunki wskazane w warunkowej 

opinii AOTMiT. Treść ww. programu stanowić 

będzie załącznik do regulaminu konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2) Liczba uczestników: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

minimum 2000 osób. 

Celem kryterium jest zapewnienie minimalnej 

liczby uczestników w projekcie, a tym samym 

realizację wskaźnika określonego w RPO WL. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie osób.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 lit. a NIE 

3)  Badania skriningowe 

(przesiewowe): 

Projekt zakłada objęcie badaniami 

skriningowymi (przesiewowymi) w 

celu wczesnego wykrycia choroby, 

uczestników projektu w wieku 

aktywności zawodowej, będących w 

grupie podwyższonego ryzyka 

kwalifikujących się do objęcia 

programem profilaktycznym. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia Uchwałą Nr 27/2018/O z dnia 

4 czerwca 2018 r. 

Kryterium zapewnia możliwość objęcia 

badaniami przesiewowymi w celu wczesnego 

wykrycia choroby, uczestników projektu, którzy 

podejrzewają u siebie boreliozę lub miały 

kontakt z kleszczem. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 lit. a TAK 

4) Realizator usług zdrowotnych: 

Wnioskodawca zapewnia, że 

realizatorem usług zdrowotnych w 

projekcie będzie/będą podmiot/-y 

wykonujący/-ce działalność 

leczniczą uprawniony/-ne do tego 

na mocy przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego.  

Kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji interwencji 

EFSI w sektorze zdrowia Uchwałą Nr 27/2018/O 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie oświadczenia we 

wniosku o dofinansowanie, że usługi zdrowotne 

będą realizowane przez podmiot/y wykonujące 

działalność leczniczą. 

Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, 

uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego jest podmiot 

wpisany do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą dostępnego pod adresem: 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

2 lit. a TAK 

5) Doświadczenie wnioskodawcy/ 

partnera: 

Wnioskodawca lub partner projektu 

posiada co najmniej roczne 

doświadczenie, wynikające z 

działalności statutowej, w 

upowszechnianiu edukacji 

prozdrowotnej lub promocji udziału 

w badaniach diagnostycznych w 

Ocenie podlegać będzie możliwość zapewnienia 

wysokiej jakości realizowanych projektów. 

Ocena projektu na podstawie kryterium pozwoli 

na zbadanie doświadczenia wnioskodawcy (i 

jego ewentualnych partnerów) w zakresie 

upowszechniania edukacji prozdrowotnej lub 

promocji udziału w badaniach. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 lit. a TAK 
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kierunku działań będących 

przedmiotem Regionalnego 

Programu Zdrowotnego (RPZ). 

6) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż  

jeden wniosek o dofinansowanie w 

ramach konkursu. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania danego 

podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie 

partnera. Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie jednego wniosku, w którym dany 

podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w 

tym samym konkursie w charakterze partnera.  

W przypadku złożenia więcej niż jednego 

wniosku przez jednego wnioskodawcę Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie ocenia na 

etapie oceny formalno - merytorycznej wszystkie 

wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs, w 

związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę 

kryterium formalnego specyficznego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, 

które zostały przekazane na KOP. 

2 lit. a NIE 

7) Cross-financing i zakup środków 

trwałych: 

a) projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-financing); 

b) zakup środków trwałych w 

projekcie jest możliwy pod 

warunkiem zagwarantowania 

trwałości środków trwałych 

(niebędących cross-financingiem) 

przez okres co najmniej równy 

okresowi realizacji projektu po jego 

zakończeniu. 

Projekty przewidziane do realizacji mają 

uwzględniać wsparcie o określonym 

standardzie. Będą one oceniane pod kątem 

potencjału wnioskodawcy (i partnerów, o ile 

dotyczy). Kryterium zakłada realizację projektów 

przez podmioty posiadające do tego niezbędny 

potencjał. 

Wyłączenie możliwości zakupów w ramach 

cross-financingu wynika ze specyfiki wsparcia 

projektowego, które jest kierowane do osób, a 

nie do instytucji. Założenie, że realizatorami 

projektu będą podmioty posiadające niezbędny 

potencjał i doświadczenie powoduje, że zakupy 

w ramach cross-financingu w projekcie są 

niezasadne (za wyjątkiem kwestii wskazanej w 

lit. b kryterium). 

Kryterium dotyczące trwałości w związku z 

zakupem środków trwałych wynika z 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. 

Zagwarantowanie trwałości zostało wskazane w 

Programie jako warunek kwalifikowalności 

wydatków związanych z zakupem sprzętu bądź 

infrastruktury. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

2 lit. a TAK 
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dofinansowanie projektu. 

8) Okres realizacji projektu:  

Okres realizacji projektu jest nie 

dłuższy niż 18 miesięcy. 

Określenie maksymalnego okresu realizacji 

projektu pozwoli na racjonalne zaplanowanie 

wsparcia w ramach projektu oraz umożliwi 

właściwe i szybkie osiągnięcie założonych 

wskaźników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 lit. a TAK 

9) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub partner wnosi 

wkład własny w projekcie na 

poziomie nie niższym niż 10 % 

wartości projektu. 

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia 

optymalnej wysokości wkładu krajowego. Wkład 

własny w projekcie stanowi dodatkową 

gwarancję trwałości przedsięwzięcia. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

2 lit a. TAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE273 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastoso

wanie 

kryteriu

m do 

typów 

projektó

w w 

ramach 

naboru 

                                                             
273

Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest 

konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). O cena spełnienia kryterium 

będzie polegała na: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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1) Wnioskodawca / partner: 

Wnioskodawca lub partner jest 

podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą udzielającym świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna na 

podstawie zawartej umowy o udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia Uchwałą Nr 27/2018/O z dnia 

4 czerwca 2018 r. 

 

Kryterium ma zapewnić udział podmiotów POZ 

w realizacji projektów, niezależnie od tego czy 

jest on wnioskodawcą, czy partnerem w 

projekcie. 

W celu spełnienia kryterium wnioskodawca lub 

partner powinien posiadać umowę z 

właściwym Oddziałem NFZ oraz wpis do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą na dzień ogłoszenia konkursu. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu (obydwa powyższe 

wymogi) oraz na podstawie rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą 

dostępnego pod adresem: 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/ (w zakresie wymogu 

dotyczącego prowadzenia działalności 

leczniczej). 

10 2 lit. a 

2)  Komplementarność projektu: 

Projekt jest komplementarny z 

projektami współfinansowanymi ze 

środków Unii Europejskiej (w tym w 

ramach perspektywy 2014-2020) lub z 

projektami finansowanymi ze środków 

krajowych lub innych źródeł. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia Uchwałą Nr 27/2018/O z dnia 

4 czerwca 2018 r. 

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do 

wykazania i uzasadnienia komplementarności 

projektu z konkretnym projektem 

finansowanym ze środków UE, ze środków 

krajowych lub innych źródeł zrealizowanym 

przez beneficjenta lub partnera projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 2 lit. a 

3) Partnerstwo: 

Projekt przewiduje partnerstwo z co 

najmniej jedną organizacją 

pozarządową repezentującą interesy 

pacjentów i posiadającą co najmniej 2 

letnie doświadczenie w zakresie 

działań profilaktycznych i 

diagnostycznych z zakresu zakażeń 

Borrelia burgdorferi. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia Uchwałą Nr 27/2018/O z dnia 

4 czerwca 2018 r. 

 

Realizacja projektu w partnerstwie z co 

najmniej jedną organizacją pozarządową 

reprezentującą interesy pacjentów i 

posiadającą co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w obszarze działań 

profilaktycznych z zakresu zakażeń Borrelia 

burgdorferi wzmocni potencjał wnioskodawcy i 

zapewni wysoką jakość i skuteczność 

podejmowanych działań. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 2 lit. a 
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4) Partnerstwo: 

Projekt przewiduje partnerstwo z 

partnerem społecznym 

reprezentującym interesy i 

zrzeszającym podmioty świadczące 

usługi w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia Uchwałą Nr 27/2018/O z dnia 

4 czerwca 2018 r. 

 

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 badań 

profilaktycznych. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 2 lit. a 

5) Potencjał wnioskodawcy/partnera 

lub jakość świadczeń: 

Wnioskodawca lub partner posiadają 

własne zaplecze i zasoby do 

wykonywania pogłębionej diagnostyki 

lub dalszego leczenia w przypadku 

wykrycia choroby np. podpisany 

kontrakt z oddziałem NFZ w 

adekwatnym zakresie.  

Kryterium ma na celu premiowanie 

zapewnienia wysokiej jakości świadczonych 

usług w projekcie oraz zwiększenie 

efektywności wykorzystywanych środków. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

15 2 lit. a 

II. NEGOCJACJE 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla 

wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 

 

 
 

D) Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT LOF 

 

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO 

ZMIAN 

KARTA DZIAŁANIA 10.4 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT W RAMACH ZIT LOF 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8v  
Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

NR KARTY
274: 1/10.4/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

                                                             
274

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
2 235 294,00 EURO 

9 265 070,10 ZŁ
275 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 w SZOOP 

  

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 55%. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy objętych wsparciem w programie: 597 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

C. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE276 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowani

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
277

 

                                                             
275

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
276

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy projektu  

w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane  

w przypadku danego kryterium). 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
277

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone  
w regulaminie konkursu. 
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1)  Struktura grupy docelowej:  

 

Grupę docelową stanowią: 

a) pracownicy przewidziani do 

zwolnienia lub zagrożeni 

zwolnieniem z pracy z przyczyn 

niedotyczących pracownika,  

b) osoby zwolnione z przyczyn 

niedotyczących pracownika w 

okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

przed dniem przystąpienia do 

projektu  

z terenu Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego.  

 

Jednocześnie pracownicy 

przewidziani do zwolnienia mogą 

stanowić maksymalnie 10% grupy 

docelowej. 

 
 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz typów 

działań przewidzianych do realizacji w ramach 

konkursu, a także z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorstw i pracowników do zmian na 

lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 TAK 

2) Zakres wsparcia:  

Projekt zakłada objęcie wszystkich 

uczestników projektu doradztwem 

zawodowym połączonym z 

przygotowaniem Indywidualnych 

Planów Działania (IPD), zgodnie ze 

standardem określonym w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy.  

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020.  

Doradztwo zawodowe - jako forma wsparcia 

uczestników projektu (tj. osoby, które 

pozytywnie zakończyły proces rekrutacji) – jest 

kosztem bezpośrednim projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 TAK 

3) Sposób realizacji szkoleń i kursów:  

Wszystkie szkolenia i kursy w ramach 

projektu kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

kompetencje lub kwalifikacje 

uczestników (o ile projekt uwzględnia 

te formy wsparcia).  

Kryterium przyczyni się do podniesienia 

jakości szkoleń i kursów oferowanych w 

ramach RPO WL.  

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy 

szkolenia nabędą kompetencje lub kwalifikacje 

rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w 

Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 TAK 

4) Ograniczenia czasowe staży/ 

praktyk zawodowych:  

Założone w ramach projektu staże 

/praktyki zawodowe będą trwały przez 

okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 

kalendarzowych i nie krótszy niż 3 

miesiące (o ile projekt uwzględnia te 

formy wsparcia).  

Z danych zawartych w badaniach 

ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie wynika, że staże i 

praktyki zawodowe oferują największą szansę 

nabycia praktycznych umiejętności oraz 

zdobycia doświadczenia zawodowego. Z 

dotychczasowych doświadczeń wynika, że 

zaproponowany okres realizacji form wsparcia 

wskazanych w treści kryterium jest optymalny 

do nabycia umiejętności praktycznych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

1 TAK 
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dofinansowanie projektu.  

5) Cross – financing i zakup środków 

trwałych:  

a) projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-financingu);  

b) zakup środków trwałych w 

projekcie może dotyczyć wyłącznie 

kategorii wydatków związanych z 

zapewnieniem realizacji zasady 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia 

oferowanego w ramach Działania 10.4. 

Projekty będą uwzględniały wsparcie o 

określonym standardzie dostosowanym do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

natomiast projekty będą oceniane również pod 

kątem potencjału wnioskodawcy (i partnerów, 

o ile dotyczy). Kryterium zakłada realizację 

projektów przez podmioty posiadające do tego 

potencjał, co powoduje, że niezasadne są 

zakupy środków trwałych inne niż wskazane w 

lit. b kryterium.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 TAK 

6) Liczba wniosków:  

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

jeden wniosek o dofinansowanie 

projektu w konkursie.  

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie Wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz 

jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w przedmiotowym 

brzmieniu odnosi się wyłącznie do 

występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie jednego wniosku, 

w którym dany podmiot występuje jako 

wnioskodawca, może występować w innych 

wnioskach złożonych w tym samym konkursie 

w charakterze partnera.  

W przypadku złożenia więcej niż jednego 

wniosku przez jednego wnioskodawcę 

Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca na 

etapie oceny formalno-merytorycznej 

wszystkie wnioski złożone w konkursie, w 

związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę 

kryterium formalnego specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie Listy wniosków o 

dofinansowanie, które zostały przekazane na 

KOP.  

1 NIE 

7) Obszar realizacji projektu: 

Projekt jest realizowany wyłącznie na 

terenie gmin województwa 

lubelskiego wchodzących w skład 

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, 

Jabłonna, Jastków, Konopnica, 

Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, 

Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, 

Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, 

Świdnik, Wólka. 

Kryterium ma na celu realizację celów Strategii 

ZIT LOF oraz zapewnienie demarkacji 

pomiędzy Działaniem  10.2 a Działaniem  10.4, 

skierowanym wyłącznie do gmin z terenu 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – 

terytorium opisanego w Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, 

Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów 

(miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, 

Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, 

Strzyżewice, Świdnik, Wólka. 

 

1 NIE 
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Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

F. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

G. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

H. KRYTERIA PREMIUJĄCE 278
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Efektywność zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej: „Liczba osób, które po 

opuszczeniu programu podjęły pracę 

lub kontynuowały zatrudnienie” na 

poziomie co najmniej 55% całkowitej 

liczby osób, które zakończyły udział w 

projekcie.  

Premiowanie wyższej efektywności 

zatrudnieniowej niż wymogi minimalne wynika 

z zapisów RPO WL. Definicja i sposób 

pomiaru wskaźnika, o którym mowa w 

kryterium, zostały określone w załączniku nr 2 

do Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

20 1 

2)  Struktura grupy docelowej:  

Co najmniej 40% uczestników projektu 

stanowią osoby o niskich kwalifikacjach 

(do poziomu ISCED 3 włącznie) lub 

osoby w wieku 50 lat i więcej.  

Kryterium uwzględnia kwestię wartości 

wskaźników założonych do osiągnięcia w RPO 

WL. Aby założona struktura wskaźników była 

realna do osiągnięcia, musi mieć przełożenie 

na wymogi dotyczące struktury grupy 

docelowej.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

10 1 

3) Zakres wsparcia:  

Projekt zakłada organizację form 

wsparcia prowadzących do nabycia, 

podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych/doświadczenia 

zawodowego zgodnych ze 

zidentyfikowanymi potrzebami 

Konieczność uwzględnienia zapisów 

Komunikatu w sprawie zielonej inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia z 2 lipca 2014 r. wynika z 

zapisów RPO WL. Jednocześnie wskazane 

sektory wpisują się w obszary inteligentnych 

specjalizacji wynikających z Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 

10 1 

                                                             
278

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 

uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

g) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

h) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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pracodawców z województwa 

lubelskiego, działających w sektorze 

zielonej gospodarki (poza rolnictwem), 

tj. transportem zbiorowym, 

odnawialnymi źródłami energii, 

budownictwem oraz gospodarką 

odpadami.  

do 2020 r.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  
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Załącznik 4c – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru 
projektów dla Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 

A) Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 

zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 

 

NR KARTY
279: 1/11.1/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

III. KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

2. Programy280 na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym: 

a) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

b) programy wychodzenia z bezdomności, 

c) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo - 

wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, 

d) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy 

zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu  

i bezdomności; 

3. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady 

Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 

Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych. 

 

                                                             
279 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 
pozakonkursowych. 
280 Każdy projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z  wykorzystywaniem zróżnicowanych form i metod aktywizacji 
społeczno-zawodowej, w tym stosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, jak również realizację działań z 
zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.  

Wszystkie działania dostosowane będą do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym m.in. poprzez zastosowanie 
indywidualnych planów (ścieżek) działania (wsparcia). 
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KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 281 

Treść kryterium (nazwa) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

Kryterium 1: 

Skuteczność realizacji projektu: 

W ramach projektu po opuszczeniu 

programu: 

a) co najmniej 32% osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym uzyska kwalifikacje 

zawodowe, 

b) co najmniej 45% osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym będzie poszukiwać pracy. 

 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do zmniejszenia poziomu 

bezrobocia, poprzez zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w 

odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym i tym samym podniesienia ich kwalifikacji 

zawodowych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1, 2  

Kryterium 2: 

Efektywność społeczno- zatrudnieniowa: 

Wnioskodawca dokona weryfikacji oraz 

przedłoży Instytucji Pośredniczącej wyniki 

pomiaru efektywności społeczno-

zatrudnieniowej uzyskanej przez 

uczestników projektu, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

 w odniesieniu do osób lub środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym minimalny 

poziom efektywności społeczno-

zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym 

minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 22%.  

 w odniesieniu do osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz 

osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi minimalny poziom 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów reintegracji 

uczestników projektu w wyniku realizacji ścieżki udziału w 

projekcie w wymiarze społecznymi i wymiarze zatrudnieniowym 

(efektywność społeczno-zatrudnieniowa), z uwzględnieniem 

włączeń wskazanych w ww. Wytycznych. Wskazane w kryterium 

minimalne poziomy efektywności społeczno-zatrudnieniowej (w 

tym efektywności zatrudnieniowej) wynika z minimalnych 

poziomów określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju.   

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu 

1 lit. a), b) i c), 2 

                                                             
281

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej w 

ramach oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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efektywności społeczno-

zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym 

minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 12%. 

 

Kryterium 3: 

Diagnoza potrzeb uczestników: 

Projekt zakłada przeprowadzenie w ramach 

projektu diagnozy potrzeb uczestników 

projektu (w przypadku projektów 

dotyczących stosowania instrumentów 

aktywizacji zawodowej w przygotowaniu 

diagnozy musi uczestniczyć doradca 

zawodowy) oraz stworzenie dla każdego 

uczestnika projektu indywidualnej ścieżki 

reintegracyjnej/ indywidualnego planu 

działania (IPD). 

 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu 

umożliwi Wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki wsparcia 

zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników, którzy w 

pierwszej kolejności instrumentów aktywnej integracji o 

charakterze społecznym.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1,2 

Kryterium 4: 

Kompleksowość wsparcia: 

W ramach projektu wszyscy uczestnicy 

zostaną objęci co najmniej 2 formami 

wsparcia (poza IPD), w tym co najmniej 

jedna forma wsparcia prowadzi do 

zdobycia/uzupełnienia kwalifikacji/ 

kompetencji społecznych lub zawodowych 

i/lub zdobycia doświadczenia zawodowego. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

 

Integracja społeczno-zawodowa jest procesem złożonym, 

obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania 

człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w 

sferze aktywizacji. Dotychczasowe doświadczenia jednoznacznie 

wskazują, że skuteczność projektów integracyjnych wzrasta wraz 

z większą liczbą zastosowanych instrumentów wsparcia. Zatem 

uzasadnione jest stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług 

aktywizacyjnych i reintegracyjnych w odniesieniu do uczestników 

projektu. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1, 2 

Kryterium 5: 

Wsparcie w zakresie usług aktywnej 

integracji: 

a) Wsparcie grup docelowych odbywa się z 

wykorzystaniem usług aktywnej 

integracji o charakterze społecznym, 

zawodowym, edukacyjnym i 

zdrowotnym, 

b) Usługi aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym nie mogą stanowić 

pierwszego elementu wsparcia w 

ramach ścieżki reintegracyjnej. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 
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c) Projekty obejmujące wyłącznie pracę 

socjalną nie są wybierane do 

dofinansowania. 

Kryterium 6: 

Wymogi w zakresie szkoleń: 

a) Szkolenia realizowane w ramach 

projektu kończącą się procesem 

walidacji i certyfikacji, tj. egzaminem i 

uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego umiejętności i/lub 

kompetencje i/lub kwalifikacje 

uczestników.  

b) Warunkiem zakończenia udziału w 

projekcie jest udział w egzaminie 

mającym na celu weryfikację 

umiejętności i/lub kompetencji i/lub 

kwalifikacji zawodowych nabytych 

podczas projektu. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia realizowane w ramach 

projektu zakończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego 

nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie poziomu 

kwalifikacji/kompetencji, a nie potwierdzającego uczestnictwo w 

szkoleniu lub kursie.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1,2 

Kryterium 7: 

Zakres wsparcia: 

Na zasadach określonych w Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 projekt zakłada: 

a) realizację kompleksowych programów 

reintegracji społeczno-zawodowej 

przez podmioty, o których mowa w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i KIS) 

poprzez stworzenie nowych miejsc 

reintegracji społecznej i zawodowej w 

istniejących ww. podmiotach, i/lub 

b) wsparcie w ramach Zakładów 

Aktywności Zawodowej (ZAZ) poprzez: 

 zwiększenie liczby osób z 

niepełnosprawnościami 

zatrudnionych w istniejących ZAZ, z 

możliwością objęcia tych osób 

usługami aktywnej integracji i/lub 

 wsparcie osób z 

niepełnosprawnościami dotychczas 

zatrudnionych w ZAZ nową ofertą 

usług aktywnej integracji 

ukierunkowaną na przygotowanie 

osób zatrudnionych w ZAZ do 

podjęcia zatrudnienia poza ZAZ 

i/lub 

c) wsparcie w ramach Warsztatów 

Terapii Zajęciowej (WTZ)  poprzez: 

 wsparcie usługami aktywnej 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 
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integracji nowych osób w 

istniejących WTZ i/lub 

 wsparcie dotychczasowych 

uczestników WTZ nową ofertą w 

postaci usług aktywnej integracji, 

ukierunkowaną na przygotowanie 

do podjęcia zatrudnienia i ich 

zatrudnienie. 

 

Kryterium 8: 

Doświadczenie Beneficjenta:  

Beneficjent posiada co najmniej 2 letnie 

doświadczenie: 

  w pracy z grupą docelową, którą 

zamierza objąć wsparciem oraz  

 w zakresie merytorycznym, 

którego dotyczy projekt. 

W przypadku projektów partnerskich 

powyższe warunki muszą zostać spełnione 

przez co najmniej jednego  

z partnerów w projekcie. 

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu 

poprzez podmioty posiadające niezbędne doświadczenie. 

Specyfika projektów będących przedmiotem konkursu powoduje, 

że ich realizacja w dużym stopniu zależy od doświadczenia 

Beneficjenta. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

Kryterium 9: 

Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład 

własny w wysokości: 

a) projekty ośrodków pomocy 

społecznej/powiatowych centrów 

pomocy rodzinie – 15 %, 

b) pozostałe projekty - minimum 5% 

wartości projektu. 

 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla Województwa 

Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia dotyczące źródeł 

finansowania krajowego dla środków EFS w ramach RPO na lata 

2014-2020. Obowiązek wniesienia wkładu własnego jest 

niezbędny do zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  

 

Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania m.in. ze 

środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi priorytetowej, co 

oznacza konieczności wniesienia 15% wkładu krajowego. 

Wysokość wkładu własnego wymaganego od beneficjentów 

będzie uzależniona  

od poziomu współfinansowania ze środków budżetu państwa. 

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa w zależności od 

typu beneficjenta na poziomie do 10%, oznacza konieczność 

wymagania od beneficjentów projektów współfinansowanych z 

EFS w ramach Działania 11.1 wniesienia wkładu własnego we 

wskazanej w treści kryterium wysokości.  

 

Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej jakości 

wniosków o dofinansowanie projektów, adekwatnych do potrzeb 

jednostek odpowiedzialnych za kreowanie polityki edukacyjnej 

oraz potencjału finansowego Wnioskodawcy. Wkład własny jest 

obligatoryjny dla każdego Wnioskodawcy (bez względu na formę 

prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu zwiększy 

odpowiedzialność beneficjentów i dbałość  

o jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 

zapewnienie większej trwałości działań finansowanych  

1,2 
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z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  

w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – powinno 

doprowadzić w efekcie do wzmocnienia roli podmiotów obecnych 

w lokalnej społeczności i ograniczyć liczbę podmiotów 

realizujących projekty w obszarach niezwiązanych z ich 

podstawową działalnością. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 10: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

ramach danej rundy konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie 

Wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Ma ono również za zadanie ograniczyć koszty 

zarządzania projektami  

w przypadku większej liczby wniosków od jednego 

Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze 

Wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza  

to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  

w których dany podmiot występuje jako Wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym samym 

konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego 

projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca na etapie 

oceny formalnej wszystkie złożone  

w odpowiedzi na daną rundę konkursową wnioski,  

w związku z niespełnieniem przez projektodawcę kryterium 

formalnego specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zestawienia 

wniosków zgłoszonych na konkurs. 

1,2 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 282 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

Kryterium 1: 

Grupa docelowa: 

Grupę docelową w projekcie 

stanowią mieszkańcy co najmniej 

dwóch gmin, na terenie których 

odsetek osób korzystających ze 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Jednym z problemów mających wpływ na występowanie 

zjawiska marginalizacji społecznej jest występujące 

zjawisko ubóstwa, które charakteryzuje się wysokim 

stopniem dziedziczenia. Potrzeby tej grupy docelowej 

wymagają dostosowania zarówno zastosowanych 

10 1, 2 

                                                             
282

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów. 
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świadczeń pomocy społecznej z 

powodu ubóstwa jest wyższy niż 

średnia dla województwa 

lubelskiego (Sprawozdanie MPiPS, 

wg stanu na dzień 31.12.2014 r.). 

instrumentów wsparcia jak i sposobu jego realizacji. 

 Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 2: 

Komplementarność z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020:  

Projekt obejmuje wsparciem co 

najmniej 50% uczestników 
korzystających z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ), a zakres 

wsparcia w ramach projektu jest 

komplementarny i uzupełnia 

działania współfinansowane z PO PŻ 

w ramach działań towarzyszących. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

5 1,2 

Kryterium 3: 

Skuteczność realizacji projektu: 

Projekt zakłada osiągnięcie 

wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej grupy docelowej po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

na poziomie co najmniej 25%. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Kryterium wynika ze wskaźników założonych do 

osiągniecia w ramach RPO WL 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

20 1,2 

Kryterium 4: 

Struktura grupy docelowej: 

W ramach grupy docelowej osoby z 

niepełnosprawnościami stanowią co 

najmniej 9% ogółu uczestników.  

 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, iż w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami. W 

związku z powyższym wsparcie oferowane w ramach 

Działania 11.1 RPO WL na lata 2014-2020 skoncentrowane 

będzie na ww. grupach. Realizacja wyznaczonego celu w 

bezpośredni sposób przyczyni się do zmniejszenia 

bierności zawodowej, zwiększenia aktualizacji posiadanych 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz poprawy 

sytuacji zatrudnieniowej i życiowej osób z ww. grup. 

Wymagania dotyczące udziału w projektach 

poszczególnych grup uczestników są uzasadnione również 

wartościami wskaźników, do osiągnięcia których jest 

zobligowane Województwo Lubelskie w ramach RPO WL 

2014 - 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1 lit. b) 
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OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I  

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

 

 

NR KARTY
283: 2/11.1/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

□ konkursowy                         

x pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków 

pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji  

i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej (typ projektu nr 1 lit. 

c w SZOOP). 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 284 

Treść kryterium (nazwa) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowan

ie kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

 Efektywność społeczno – 

zatrudnieniowa: 

Wnioskodawca dokona weryfikacji 

oraz przedłoży Instytucji 

Pośredniczącej wyniki pomiaru 

efektywności społeczno-

zatrudnieniowej uzyskanej przez 

uczestników projektu, zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów reintegracji 

uczestników projektu w wyniku realizacji ścieżki udziału w 

projekcie w wymiarze społecznymi i wymiarze 

zatrudnieniowym (efektywność społeczno-zatrudnieniowa),  

z uwzględnieniem włączeń wskazanych w ww. Wytycznych. 

Wskazane w kryterium minimalne poziomy efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej (w tym efektywności 

zatrudnieniowej) wynika z minimalnych poziomów określonych 

1  

                                                             
283

W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
284

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 
indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej w ramach oceny formalno-
merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 
do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020. 

• W odniesieniu do osób lub 

środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym minimalny 

poziom efektywności społeczno-

zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym 

minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 22%.  

• W odniesieniu do osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, osób  

z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi minimalny poziom 

efektywności społeczno-

zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym 

minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 12%. 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 2: 

Diagnoza potrzeb uczestników: 

Projekt zakłada przeprowadzenie w 

ramach projektu we współpracy z 

powiatowym urzędem pracy diagnozy 

potrzeb uczestników projektu (w 

przypadku projektów dotyczących 

stosowania instrumentów aktywizacji 

zawodowej w przygotowaniu diagnozy 

musi uczestniczyć doradca 

zawodowy) oraz stworzenie dla 

każdego uczestnika projektu 

indywidualnej ścieżki reintegracyjnej/ 

indywidualnego planu działania (IPD). 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

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

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu 

umożliwi Wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki 

wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

uczestników, którzy w pierwszej kolejności instrumentów 

aktywnej integracji o charakterze społecznym.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 3: 

Wymogi w zakresie szkoleń: 

Szkolenia realizowane w ramach 

projektu kończącą się procesem 

walidacji i certyfikacji,  

tj. egzaminem i uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

umiejętności i/lub kompetencje i/lub 

kwalifikacje uczestników.  

 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia realizowane w ramach 

projektu zakończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 

poziomu kwalifikacji/kompetencji, a nie potwierdzającego 

uczestnictwo w szkoleniu lub kursie.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 4: 

Kontrakt socjalny: 

Projekt zakłada realizację kontraktu 

socjalnego w odniesieniu do każdego 

z uczestników projektu. 

Kontrakt socjalny określa w 

Kryterium ma zapewnić wykorzystanie podstawowego 

narzędzia pracy pracownika socjalnego, tj. kontraktu 

socjalnego. Kontrakt socjalny jest rozumiany zgodnie z art. 6 

pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Zastosowanie kontraktu socjalnego ma na celu 

przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej uczestników 

projektu. 

 

1 
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szczególności, że uczestnik projektu 

nie mający określonego III. profilu 

pomocy i pozostający bez pracy jest 

zobowiązany do rejestracji w 

powiatowym urzędzie pracy po 

zakończeniu udziału w projekcie, o ile 

może podlegać takiej rejestracji. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 5: 

Kryteria rekrutacji do projektu: 

Projekt zakłada , że co najmniej 50% 

uczestników projektu będą stanowiły 

osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 285 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

…………………………………

…. 

    

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
286

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU 

POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE - Priorytet inwestycyjny 9.i 

 

DZIAŁANIE 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I  

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

Tytuł lub zakres projektu
287

: Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych 
klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja  
i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno-

zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej. 
  

podmiot zgłaszający
288

 ZWL 

                                                             
285

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zosta ć 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów. 
286

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
287

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.  
288

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
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data identyfikacji
289

 12.02.2015 r. 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
290

 213 Ośrodków Pomocy Społecznej z województwa lubelskiego 

szacowana całkowita wartość projektu 

(PLN) 

30 000 000 (dotyczy naboru z roku 2015) 

szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych (PLN) 

30 000 000 (dotyczy naboru z roku 2015) 

duży projekt (T/N/ND)
291

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 25 500 000 (dotyczy roku 2015) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie 

(kwartał/ miesiąc oraz rok)
292

 

IV kwartał 2015 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

I kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

2023 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
293

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu [osoby] 32 % 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu [osoby] 45 % 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby] 25 % 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]  

 

9 996  

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby]  

 

900  

 
OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 

zwiększaniu szans na zatrudnienie 

                                                             
289

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
290

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
291

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
292

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
293

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
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NR KARTY
294: 1/11.1/2016 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

I KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
50 000 000 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

 

4. Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków 

pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji  

i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej (typ projektu nr 1 

lit. c w SZOOP). 

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu: 32% 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu: 45% 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 25% 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 3 

285 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 295 

 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE295 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

                                                             
294

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
295

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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projektów w 

ramach naboru 

1)  Efektywność społeczno – 

zatrudnieniowa:  

Wnioskodawca dokona 

weryfikacji oraz przedłoży 

Instytucji Pośredniczącej wyniki 

pomiaru efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej 

uzyskanej przez uczestników 

projektu, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

• W odniesieniu do osób lub 

środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym minimalny poziom 

efektywności społeczno-

zatrudnieniowej wynosi 56%, w 

tym minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 

22%.  

• W odniesieniu do osób o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi minimalny poziom 

efektywności społeczno-

zatrudnieniowej wynosi 46%, w 

tym minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 

12%. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 beneficjent ma obowiązek 

pomiaru efektów reintegracji uczestników projektu w 

wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie w wymiarze 

społecznym i w wymiarze zatrudnieniowym (efektywność 

społeczno-zatrudnieniowa), z uwzględnieniem wyłączeń 

wskazanych w ww. Wytycznych. Wskazane w kryterium 

minimalne poziomy efektywności społeczno-

zatrudnieniowej (w tym efektywności zatrudnieniowej) 

wynikają z minimalnych poziomów określonych przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

1 

2) Diagnoza potrzeb 

uczestników:  

Projekt zakłada 

przeprowadzenie w ramach 

projektu diagnozy potrzeb 

uczestników (w przypadku 

projektów dotyczących 

stosowania instrumentów 

aktywizacji zawodowej w 

przygotowaniu diagnozy musi 

uczestniczyć doradca 

zawodowy) oraz stworzenie dla 

każdego uczestnika projektu 

indywidualnej ścieżki 

reintegracyjnej/ indywidualnego 

planu działania (IPD).  

 

Diagnoza potrzeb bezrobotnych 

uczestników projektu 

przeprowadzana jest we 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu 

umożliwi Wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki 

wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

uczestników, którzy w pierwszej kolejności korzystać 

będą z instrumentów aktywnej integracji o charakterze 

społecznym.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 
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współpracy z powiatowym 

urzędem pracy. 

3) Wymogi w zakresie szkoleń: 

  

Szkolenia realizowane w 

ramach projektu kończą się 

procesem walidacji i certyfikacji, 

tj. egzaminem i uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

umiejętności i/lub kompetencje 

i/lub kwalifikacje uczestników. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia realizowane w 

ramach projektu zakończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub 

podwyższenie poziomu kwalifikacji/kompetencji przez 

uczestników projektu, a nie potwierdzającego 

uczestnictwo w szkoleniu lub kursie.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

4) Kontrakt socjalny:  

Projekt zakłada realizację 

kontraktu socjalnego w 

odniesieniu do każdego z 

uczestników projektu. 

  

Kontrakt socjalny określa w 

szczególności, że uczestnik 

projektu nie mający 

określonego III profilu pomocy i 

pozostający bez pracy jest 

zobowiązany do rejestracji w 

powiatowym urzędzie pracy po 

zakończeniu udziału w 

projekcie, o ile może podlegać 

takiej rejestracji.  

Kryterium ma zapewnić wykorzystanie podstawowego 

narzędzia pracy pracownika socjalnego, tj. kontraktu 

socjalnego. Kontrakt socjalny jest rozumiany zgodnie z 

art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. Zastosowanie kontraktu socjalnego ma na 

celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej 

uczestników projektu.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

5) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą jest jednostka 

pomocy społecznej 

(OPS/MOPR) z terenu 

województwa lubelskiego. 

Kryterium ma na celu zaktywizowanie OPS/MOPR do 

korzystania ze środków EFS. Daje to możliwość 

skierowania działań do osób najbardziej oddalonych od 

rynku pracy i doświadczających złożonych problemów 

powodujących wykluczenie społeczne. Kryterium jest 

zgodne z RPO WL 2014-2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 296
  

                                                             
296

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
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NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. 
Nazwa kryterium 

(treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

1)  Komplementarność z 

Programem 

Operacyjnym Pomoc 

Żywnościowa 2014-

2020:  

 

Projekt obejmuje 

wsparciem co najmniej 

50% uczestników 

korzystających z 

Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ), a 

zakres wsparcia w 

ramach projektu jest 

komplementarny i 

uzupełnia działania 

współfinansowane z PO 

PŻ w ramach działań 

towarzyszących. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

2) Struktura grupy 

docelowej:  

 

W ramach grupy 

docelowej osoby z 

niepełnosprawnościami 

stanowią co najmniej 

10% ogółu uczestników. 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, że 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

znajdują się osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osoby z 

niepełnosprawnościami. W związku z 

powyższym, wsparcie oferowane w ramach 

Działania 11.1 RPO WL na lata 2014-2020 

skoncentrowane będzie na ww. grupach. 

Realizacja wyznaczonego celu w bezpośredni 

sposób przyczyni się do zmniejszenia bierności 

zawodowej, aktualizacji posiadanych 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz 

poprawy sytuacji zatrudnieniowej i życiowej osób 

z ww. grup.  

Wymagania dotyczące udziału w projektach 

poszczególnych grup uczestników są 

uzasadnione również wartościami wskaźników, 

do osiągnięcia których jest zobligowane 

Województwo Lubelskie w ramach RPO WL 

2014 - 2020. 

  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

3) Realizacja projektu: 

 

Nawiązywanie współpracy i wzajemne 

oddziaływanie instytucji jest najbardziej 

10 1 

                                                                                                                                                                                                                   
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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Projekt jest realizowany 

w partnerstwie z 

organizacją pozarządową 

efektywnym sposobem osiągnięcia najlepszych 

wyników poprzez wykorzystanie możliwości jaką 

daje współpraca międzyinstytucjonalna. 

Podmioty i instytucje zaangażowane w procesy 

współpracy partnerskiej zapewnią 

wszechstronne oddziaływanie na osoby 

znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno - 

zawodowej. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
 
 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 

zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 

 

NR KARTY
297: 2/11.1/2016 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  
II KWARTAŁ 2016  

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
70 000 000 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

 

1. Programy
298

 na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym: 

a) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

b) programy wychodzenia z bezdomności, 

c) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo - 

wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, 

d) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy 

zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu  

                                                             
297

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
298

 Każdy projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z  wykorzystywaniem zróżnicowanych form i metod aktywizacji społeczno-zawodowej, w 
tym stosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, jak również realizację działań z zakresu aktywnych technik poszukiwania 
pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych spośród katalogu określonego w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18 
grudnia 2006 r.).  
Wszystkie działania dostosowane będą do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych 
planów (ścieżek) działania (wsparcia). 
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i bezdomności; 

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady 

Aktywizacji Zawodowej
299

, Warsztaty Terapii Zajęciowej
300

, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 

Społecznej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie 

użytecznych
301

.  
/Typy projektów nr 1 lit. b, d-f oraz nr 2 w SZOOP/ 

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu - 32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu – 45%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 25%. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 4 599 

osób; 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 414  osób. 

 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE302 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

1)  Skuteczność realizacji 

projektu:  

Zastosowanie kryterium przyczyni się do zmniejszenia 

poziomu bezrobocia, poprzez zwiększenie wskaźnika 

1, 2 

                                                             
299

 Wsparcie w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest realizowane poprzez:  

 zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji. 

Okres zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach 

projektu; okres może być krótszy, wyłącznie, o ile osoba z niepełnosprawnością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ  i/lub  

 wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie 

osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.  
300

 Wsparcie w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) poprzez:  

 wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ i/lub  

 wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie do 

podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;  
301

 Realizacja kompleksowych programów reintegracji społeczno-zawodowej przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i KIS) odbywa się wyłącznie poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących ww. 
podmiotach. 
302

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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W ramach projektu po 

opuszczeniu programu:  

a) co najmniej 32% osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

uzyska kwalifikacje lub 

kompetencje,  

b) co najmniej 45% osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

będzie poszukiwać pracy. 

zatrudnienia w odniesieniu do osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i tym samym 

podniesienia ich kwalifikacji.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2)  Efektywność społeczno- 

zatrudnieniowa:  

 

Wnioskodawca dokona 

weryfikacji oraz przedłoży 

Instytucji Pośredniczącej wyniki 

pomiaru efektywności społeczno-

zatrudnieniowej uzyskanej przez 

uczestników projektu, zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020:  

a) w odniesieniu do osób lub 

środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym minimalny poziom 

efektywności społeczno-

zatrudnieniowej wynosi 56%, 

w tym minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej 

– 22%.  

b) w odniesieniu do osób o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi minimalny 

poziom efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej 

wynosi 46%, w tym minimalny 

poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 12%. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów reintegracji 

uczestników projektu w wyniku realizacji ścieżki udziału w 

projekcie w wymiarze społecznymi i wymiarze 

zatrudnieniowym (efektywność społeczno-zatrudnieniowa), 

z uwzględnieniem włączeń wskazanych w ww. 

Wytycznych. Wskazane w kryterium minimalne poziomy 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej (w tym 

efektywności zatrudnieniowej) wynika z minimalnych 

poziomów określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu 

1 lit. a), b), 2 

3)  Diagnoza potrzeb 

uczestników: 

  

Projekt zakłada 

przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb uczestników projektu (w 

przypadku projektów 

dotyczących stosowania 

instrumentów aktywizacji 

zawodowej w przygotowaniu 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu 

umożliwi wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki 

wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

uczestników.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

1, 2 



204 
 

diagnozy musi uczestniczyć 

doradca zawodowy) oraz 

stworzenie dla każdego 

uczestnika projektu 

indywidualnej ścieżki 

reintegracyjnej/ indywidualnego 

planu działania (IPD). 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

4)  Wsparcie w zakresie usług 

aktywnej integracji:  

 

a) Wsparcie grup docelowych 

odbywa się z wykorzystaniem 

usług aktywnej integracji o 

charakterze społecznym i/lub 

zawodowym i/lub 

edukacyjnym i/lub 

zdrowotnym,  

b) Usługi aktywnej integracji o 

charakterze zawodowym nie 

mogą stanowić pierwszego 

elementu wsparcia w ramach 

ścieżki reintegracyjnej (za 

wyjątkiem formy wskazanej w 

kryterium formalnym 

specyficznym nr 3).  

c) Projekty obejmujące 

wyłącznie pracę socjalną nie 

są wybierane do 

dofinansowania. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

5)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

 

Szkolenia realizowane w 

ramach projektu kończą się 

egzaminem i uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

umiejętności i/lub kompetencje 

i/lub kwalifikacje uczestników.  

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia realizowane w 

ramach projektu zakończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 

poziomu kwalifikacji/kompetencji przez uczestników 

projektu.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

6)  Zakres wsparcia:  

Na zasadach określonych w 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 projekt 

zakłada, że:  

a) wsparcie służące poprawie 

dostępu do usług reintegracji 

społecznej i zawodowej 

realizowanych przez CIS i KIS 

jest udzielane na stworzenie 

nowych miejsc reintegracji 

społecznej i zawodowej w 

istniejących podmiotach, o 

których mowa w ustawie z 

dnia 13 czerwca 2003 r. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 
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o zatrudnieniu socjalnym; 

i/lub  

b) wsparcie w ramach Zakładów 

Aktywności Zawodowej (ZAZ) 

odbywa się poprzez:  

 zwiększenie liczby osób z 

niepełnosprawnościami, 

zatrudnionych w istniejących 

ZAZ, z możliwością objęcia 

tych osób usługami aktywnej 

integracji 

 i/lub  

 wsparcie osób z 

niepełnosprawnościami 

dotychczas zatrudnionych w 

ZAZ nową ofertą usług 

aktywnej integracji 

ukierunkowaną na 

przygotowanie osób 

zatrudnionych w ZAZ do 

podjęcia zatrudnienia poza 

ZAZ  

i/lub  

c) wsparcie w ramach 

Warsztatów Terapii Zajęciowej 

(WTZ) odbywa się poprzez:  

 wsparcie usługami aktywnej 

integracji nowych osób w 

istniejących WTZ i/lub  

 wsparcie dotychczasowych 

uczestników WTZ nową ofertą 

w postaci usług aktywnej 

integracji, ukierunkowaną na 

przygotowanie do podjęcia 

zatrudnienia i ich zatrudnienie. 

7)  Doświadczenie beneficjenta:  

 

Beneficjent lub Partner posiada 

co najmniej 2 letnie 

doświadczenie:  

 w pracy z grupą docelową, 

którą zamierza objąć 

wsparciem oraz  

 w zakresie merytorycznym, 

którego dotyczy projekt.  

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji 

projektu poprzez podmioty posiadające niezbędne 

doświadczenie. Specyfika projektów będących 

przedmiotem konkursu powoduje, że ich realizacja w 

dużym stopniu zależy od doświadczenia beneficjenta.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

8)  Wkład własny:  

Wnioskodawca lub Partner 

wnosi wkład własny w 

wysokości:  

 projekty ośrodków pomocy 

społecznej/powiatowych 

centrów pomocy rodzinie – 15 

% wartości projektu,  

 pozostałe projekty - minimum 

5% wartości projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia 

dotyczące źródeł finansowania krajowego dla środków EFS 

w ramach RPO na lata 2014-2020. Obowiązek wniesienia 

wkładu własnego jest niezbędny do zapewnienia 

wymaganego poziomu wkładu własnego w ramach 

wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  

Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania 

m.in. ze środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi 

priorytetowej, co oznacza konieczności wniesienia 15% 

1, 2 
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wkładu krajowego. Wysokość wkładu własnego 

wymaganego od beneficjentów będzie uzależniona od 

poziomu współfinansowania ze środków budżetu państwa. 

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa w 

zależności od typu beneficjenta na poziomie do 10%, 

oznacza konieczność wymagania od beneficjentów 

projektów współfinansowanych z EFS w ramach Działania 

11.1 wniesienia wkładu własnego we wskazanej w treści 

kryterium wysokości.  

Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej 

jakości wniosków o dofinansowanie projektów, 

adekwatnych do potrzeb jednostek odpowiedzialnych za 

kreowanie polityki edukacyjnej oraz potencjału 

finansowego wnioskodawcy. Wkład własny jest 

obligatoryjny dla każdego wnioskodawcy (bez względu na 

formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 

zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość o 

jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 

zapewnienie większej trwałości działań finansowanych z 

EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania – w powiązaniu z 

oceną potencjału wnioskodawcy – powinno doprowadzić w 

efekcie do wzmocnienia roli podmiotów obecnych  

w lokalnej społeczności i ograniczyć liczbę podmiotów 

realizujących projekty w obszarach niezwiązanych z ich 

podstawową działalnością.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 303
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

                                                             
303

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości  uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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Lp. Nazwa kryterium (treść) 
Uzasadnienie kryterium 

Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1)  Grupa docelowa:  

 

Grupę docelową w projekcie 

w 100% stanowią 

mieszkańcy co najmniej 

dwóch gmin, na terenie 

których odsetek osób 

korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej z 

powodu ubóstwa jest wyższy 

niż średnia dla województwa 

lubelskiego (Sprawozdanie 

MPiPS, wg stanu na dzień 

31.12.2015 r.) a 

Wnioskodawca podpisuje z 

OPS umowę/porozumienia o 

współpracy w zakresie 

koordynacji aktywizacji 

społeczno – zawodowej 

uczestników projektu, którzy 

zostali objęci działaniami 

aktywizacji zawodowej. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Jednym z problemów mających wpływ na 

występowanie zjawiska marginalizacji społecznej 

jest występujące zjawisko ubóstwa, które 

charakteryzuje się wysokim stopniem 

dziedziczenia. Potrzeby tej grupy docelowej 

wymagają dostosowania zarówno zastosowanych 

instrumentów wsparcia jak i sposobu jego 

realizacji. Współpraca pomiędzy jednostkami 

zajmującymi się aktywizacją zawodową na rynku 

pracy a ośrodkami pomocy społecznej ma na celu 

zmniejszenie efektu dublowania wsparcia dla 

poszczególnych osób, a także konkurencji 

pomiędzy instytucjami. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

10 1, 2 

2)  Komplementarność z 

Programem Operacyjnym 

Pomoc Żywnościowa 2014-

2020:  

 

Projekt obejmuje wsparciem 

co najmniej 50% 

uczestników korzystających 

z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 (PO PŻ), a zakres 

wsparcia w ramach projektu 

jest komplementarny i 

uzupełnia działania 

współfinansowane z PO PŻ 

w ramach działań 

towarzyszących. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  

10 1, 2 

3)  Skuteczność realizacji 

projektu:  

 

Projekt zakłada osiągnięcie 

wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej po 

opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na 

własny rachunek)  

- w odniesieniu do osób lub 

środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym na poziomie co 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Kryterium wynika ze wskaźników założonych do 

osiągniecia w ramach RPO WL 2014-2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  

10 1 lit. a), b), 2 
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najmniej 30%; 

- w odniesieniu do osób o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi na poziomie co 

najmniej 20%. 

4)  Struktura grupy docelowej: 

W ramach grupy docelowej 

osoby z 

niepełnosprawnościami 

stanowią co najmniej 20% 

ogółu uczestników.  

 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, iż w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

znajdują się osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osoby z 

niepełnosprawnościami. W związku z powyższym 

wsparcie oferowane w ramach Działania 11.1 

RPO WL na lata 2014-2020 skoncentrowane 

będzie na ww. grupach. Realizacja wyznaczonego 

celu w bezpośredni sposób przyczyni się do 

zmniejszenia bierności zawodowej, zwiększenia 

aktualizacji posiadanych umiejętności i kwalifikacji 

oraz poprawy sytuacji zatrudnieniowej i życiowej 

osób z ww. grup. 

Wymagania dotyczące udziału w projektach 

poszczególnych grup uczestników są uzasadnione 

również wartościami wskaźników, do osiągnięcia 

których jest zobligowane Województwo Lubelskie 

w ramach RPO WL 2014 - 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 lit. b) 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  

i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 

 

NR KARTY
304: 3/11.1/2016 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  
III KWARTAŁ 2016  

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
50 000 000 PLN 

 

                                                             
304

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków 

pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i 

integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej. 

/Typ projektu nr 1 lit. c w SZOOP/ 

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu – 32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu – 45%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 25%. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 

3 864 osób; 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 347 osób. 

 

I OCENA FORMALNA 

C. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE305 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

1)  Efektywność społeczno – 

zatrudnieniowa:  

Wnioskodawca dokona 

weryfikacji oraz przedłoży 

Instytucji Pośredniczącej wyniki 

pomiaru efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej 

uzyskanej przez uczestników 

projektu, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów reintegracji 

uczestników projektu w wyniku realizacji ścieżki udziału w 

projekcie w wymiarze społecznym i w wymiarze 

zatrudnieniowym (efektywność społeczno-zatrudnieniowa), 

z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w ww. 

Wytycznych. Wskazane w kryterium minimalne poziomy 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej (w tym 

efektywności zatrudnieniowej) wynikają z minimalnych 

poziomów określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

1 

                                                             
305

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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• W odniesieniu do osób lub 

środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym minimalny poziom 

efektywności społeczno-

zatrudnieniowej wynosi 56%, w 

tym minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 

22%.  

• W odniesieniu do osób o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi minimalny poziom 

efektywności społeczno-

zatrudnieniowej wynosi 46%, w 

tym minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 

12%. 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

2)  Diagnoza potrzeb 

uczestników:  

Projekt zakłada 

przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb uczestników (w 

przypadku projektów 

dotyczących stosowania 

instrumentów aktywizacji 

zawodowej w przygotowaniu 

diagnozy musi uczestniczyć 

doradca zawodowy) oraz 

stworzenie dla każdego 

uczestnika projektu 

indywidualnej ścieżki 

reintegracyjnej/ indywidualnego 

planu działania (IPD).  

Diagnoza potrzeb bezrobotnych 

uczestników projektu 

przeprowadzana jest we 

współpracy z powiatowym 

urzędem pracy. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu 

umożliwi Wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki 

wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

uczestników, którzy w pierwszej kolejności korzystać będą 

z instrumentów aktywnej integracji o charakterze 

społecznym.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

3)  Wymogi w zakresie szkoleń: 

Szkolenia realizowane w 

ramach projektu kończą się 

procesem walidacji i certyfikacji, 

tj. egzaminem i uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

umiejętności i/lub kompetencje 

i/lub kwalifikacje uczestników. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia realizowane w 

ramach projektu zakończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 

poziomu kwalifikacji/kompetencji przez uczestników 

projektu, a nie tylko potwierdzającego uczestnictwo w 

szkoleniu lub kursie.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

4)  Kontrakt socjalny:  

Projekt zakłada realizację 

kontraktu socjalnego w 

odniesieniu do każdego z 

uczestników projektu. 

 Kontrakt socjalny określa w 

Kryterium ma zapewnić wykorzystanie podstawowego 

narzędzia pracy pracownika socjalnego, tj. kontraktu 

socjalnego. Kontrakt socjalny jest rozumiany zgodnie z art. 

6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. Zastosowanie kontraktu socjalnego ma na celu 

przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej uczestników 

1 
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szczególności, że uczestnik 

projektu niemający określonego 

III profilu pomocy i pozostający 

bez pracy jest zobowiązany do 

rejestracji w powiatowym 

urzędzie pracy po zakończeniu 

udziału w projekcie, o ile może 

podlegać takiej rejestracji.  

projektu.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5)  Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą jest jednostka 

pomocy społecznej 

(OPS/MOPR) z terenu 

województwa lubelskiego. 

Kryterium ma na celu zaktywizowanie OPS/MOPR do 

korzystania ze środków EFS. Daje to możliwość 

skierowania działań do osób najbardziej oddalonych od 

rynku pracy i doświadczających złożonych problemów 

powodujących wykluczenie społeczne. Kryterium jest 

zgodne z RPO WL 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

 
 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 306
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) 
Uzasadnienie kryterium 

Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1)  Komplementarność z 

Programem Operacyjnym 

Pomoc Żywnościowa 2014-

2020:  

Projekt obejmuje wsparciem 

co najmniej 50% 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

10 1 

                                                             
306

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

u) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

v) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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uczestników korzystających 

z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 (PO PŻ), a zakres 

wsparcia w ramach projektu 

jest komplementarny i 

uzupełnia działania 

współfinansowane z PO PŻ 

w ramach działań 

towarzyszących. 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2)  Struktura grupy docelowej:  

W ramach grupy docelowej 

co najmniej 10% ogółu 

uczestników stanowią osoby: 

a) o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu  

niepełnosprawności 

i/lub 

b) z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z 

niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osoby z 

zaburzeniami 

psychicznymi. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

3)  Struktura grupy docelowej:  

W ramach grupy docelowej 

co najmniej 10% ogółu 

uczestników stanowią osoby 

lub rodziny  zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego 

jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z 

przesłanek, o których mowa 

w rozdziale 3 pkt 11 

Wytycznych w zakresie w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-

2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

4)  Realizacja projektu: 

Projekt jest realizowany w 

partnerstwie z organizacją 

pozarządową 

Nawiązywanie współpracy i wzajemne 

oddziaływanie instytucji jest najbardziej 

efektywnym sposobem osiągnięcia najlepszych 

wyników poprzez wykorzystanie możliwości jaką 

daje współpraca międzyinstytucjonalna. Podmioty 

i instytucje zaangażowane w procesy współpracy 

partnerskiej zapewnią wszechstronne 

oddziaływanie na osoby znajdujące się w trudnej 

sytuacji społeczno - zawodowej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

10 1 
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zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 

zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

 

NR KARTY
307: 4/11.1/2016 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  IV KWARTAŁ 2016  

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 30 000 000 PLN 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na 

obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej
308

. 

/Typ projektu nr 1 lit. a w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu - 32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu – 45%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 25%. 

B. Wskaźniki produktu: 

5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 2075 

osób; 

6. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 187osób. 

 
I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS 

w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

                                                             
307

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
308

 Realizowane w oparciu o lokalne programy rewitalizacji. 
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B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE309 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

1)  Zgodność z programem rewitalizacji: 

Projekt wynika z aktualnego programu 

rewitalizacji obowiązującego na obszarze, na 

którym jest realizowany. 

 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia 

procesu rewitalizacji mającego na celu pobudzenie 

aktywności środowisk lokalnych, stymulowanie 

współpracy na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego na obszarach 

degradowanych i zmarginalizowanych. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja i 

synergia projektów finansowanych w ramach EFS i 

EFRR.  

Program rewitalizacji powinien znajdować się na 

wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez 

IZ RPO. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

oświadczenia wnioskodawcy o zgodności projektu z 

aktualnym programem rewitalizacji, zawartego we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

2)  Efektywność społeczna i efektywność 

zatrudnieniowa:  

Wnioskodawca dokona weryfikacji oraz przedłoży 

Instytucji Pośredniczącej wyniki pomiaru 

efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej uzyskanej przez uczestników 

projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020:  

a) w odniesieniu do osób lub środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym minimalny poziom efektywności 

społecznej wynosi 34% a minimalny poziom 

efektywności-zatrudnieniowej, wynosi 22%.  

b) w odniesieniu do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi 

minimalny poziom efektywności społecznej 

wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów reintegracji 

uczestników projektu w wyniku realizacji ścieżki udziału w 

projekcie w wymiarze społecznymi i wymiarze 

zatrudnieniowym (efektywność społeczna i efektywność-

zatrudnieniowa), z uwzględnieniem włączeń wskazanych w 

ww. Wytycznych.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1  

                                                             
309

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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zatrudnieniowej wynosi 12%. 

3)  Diagnoza potrzeb uczestników:  

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb uczestników projektu (w przypadku 

projektów dotyczących stosowania instrumentów 

aktywizacji zawodowej w przygotowaniu 

diagnozy musi uczestniczyć doradca zawodowy) 

oraz stworzenie dla osób, rodzin i środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym ścieżki reintegracji, stworzonej 

indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, 

środowiska zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu 

umożliwi wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki 

wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

uczestników.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

4)  Wsparcie w zakresie usług aktywnej integracji:  

d) Wsparcie grup docelowych odbywa się z 

wykorzystaniem usług aktywnej integracji o 

charakterze społecznym i/lub zawodowym 

i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym,  

e) Usługi aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym nie mogą stanowić pierwszego 

elementu wsparcia w ramach ścieżki 

reintegracyjnej.  

f) Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną 

nie są wybierane do dofinansowania. 

g) Osobom bezrobotnym, dla których ustalono I 

lub II profil pomocy, mogą być świadczone 

jedynie usługi aktywnej integracji o 

charakterze społecznym, edukacyjnym i 

zdrowotnym. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

5)  Doświadczenie beneficjenta:  

Beneficjent lub Partner posiada co najmniej 

2 letnie doświadczenie:  

 w obszarze merytorycznym, którego 

dotyczy projekt oraz  

 na terenie, na którym realizowany będzie 

projekt.  

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji 

projektu poprzez podmioty posiadające niezbędne 

doświadczenie. Specyfika projektów będących 

przedmiotem konkursu powoduje, że ich realizacja w 

dużym stopniu zależy od doświadczenia beneficjenta i jego 

znajomości problemów na obszarze objętym programem 

rewitalizacji.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

6)  Wkład własny:  

Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład 

własny w wysokości:  

 projekty ośrodków pomocy 

społecznej/powiatowych centrów pomocy 

rodzinie – 15 % wartości projektu,  

 pozostałe projekty - minimum 5% wartości 

projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia 

dotyczące źródeł finansowania krajowego dla środków EFS 

w ramach RPO na lata 2014-2020. Obowiązek wniesienia 

wkładu własnego jest niezbędny do zapewnienia 

wymaganego poziomu wkładu własnego w ramach 

wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  

Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania 

1 
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m.in. ze środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi 

priorytetowej, co oznacza konieczności wniesienia 15% 

wkładu krajowego. Wysokość wkładu własnego 

wymaganego od beneficjentów będzie uzależniona od 

poziomu współfinansowania ze środków budżetu państwa. 

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa w 

zależności od typu beneficjenta na poziomie do 10%, 

oznacza konieczność wymagania od beneficjentów 

projektów współfinansowanych z EFS w ramach Działania 

11.1 wniesienia wkładu własnego we wskazanej w treści 

kryterium wysokości.  

Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej 

jakości wniosków o dofinansowanie projektów, 

adekwatnych do potrzeb jednostek odpowiedzialnych za 

kreowanie polityki edukacyjnej oraz potencjału 

finansowego wnioskodawcy. Wkład własny jest 

obligatoryjny dla każdego wnioskodawcy (bez względu na 

formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 

zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość o 

jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 

zapewnienie większej trwałości działań finansowanych z 

EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania – w powiązaniu z 

oceną potencjału wnioskodawcy – powinno doprowadzić 

w efekcie do wzmocnienia roli podmiotów obecnych w 

lokalnej społeczności i ograniczyć liczbę podmiotów 

realizujących projekty w obszarach niezwiązanych z ich 

podstawową działalnością.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

7)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

Szkolenia realizowane w ramach projektu kończą 

się egzaminem i uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego umiejętności i/lub 

kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia realizowane w 

ramach projektu zakończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 

poziomu kwalifikacji/kompetencji przez uczestników 

projektu.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

8)  Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji uczestników 

do projektu zapewniające preferencje poniższych 

grup: (jeżeli taka grupa występuje na danym 

obszarze rewitalizowanym): 

 rodziny z dzieckiem  

z niepełnosprawnością, o ile co najmniej 

jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje 

ze względu na konieczność sprawowania 

opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, 

i/lub 

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym doświadczające 

Diagnoza zawarta w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

jednoznacznie wskazuje na konieczność wsparcia osób i 

rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej.     

Kryterium ma na celu zapewnienie preferencji w dostępie 

do wsparcia dla osób i rodzin wskazanych w kryterium, a 

dodatkowo pozwoli na zachowanie komplementarności z 

Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

1 
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wielokrotnego wykluczenia społecznego 

rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek, o których 

mowa w rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014 – 2020,  

i/lub 

 osoby o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, 

i/lub 

 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i 

osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, 

i/lub  

 osoby lub rodziny korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020-  zakres wsparcia tych osób w ramach 

projektu jest komplementarny i uzupełnia 

działania współfinansowane z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących. 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 310
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

                                                             
310

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości  uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

w) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

x) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1)  Komplementarność projektu: 

Projekt jest komplementarny z 

innymi projektami zrealizowanymi, 

realizowanymi lub planowanymi do 

realizacji (zgodnie z aktualnym 

programem rewitalizacji) na 

obszarze objętym projektem 

i/lub 

zakłada wykorzystanie rozwiązań 

lub produktów wypracowanych w 

ramach: 

a) projektów systemowych 

Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki; 

b) projektów innowacyjnych 

Programu Inicjatywy Wspólnotowej 

EQUAL, Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki lub PO WER.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-

2020. 

Istotnym elementem projektów 

rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich 

komplementarności w różnych wymiarach. W 

szczególności dotyczy to komplementarności: 

przestrzennej, problemowej, proceduralno-

instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł 

finansowania. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

2)  Realizacja projektu: 

Projektu będzie realizowany w 

partnerstwie podmiotów z różnych 

sektorów (publiczny, prywatny, 

społeczny). 

Nawiązywanie współpracy i wzajemne 

oddziaływanie instytucji jest najbardziej 

efektywnym sposobem osiągnięcia 

najlepszych wyników poprzez wykorzystanie 

możliwości jaką daje współpraca 

międzyinstytucjonalna. Celem zastosowania 

kryterium jest zapewnienie lepszej koordynacji 

i komplementarności działań na danym 

terytorium prowadzonych przez różne 

podmioty w odniesieniu do tej samej grupy 

docelowej lub nastawionych na realizację tych 

samych celów. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

3)  Realizacja projektu: 

Do realizacji projektu przewiduje się 

wykorzystanie zasobów lokalnej 

społeczności, w tym infrastruktury 

dofinansowanej z ze środków 

wspólnotowych i innych, m.in. 

świetlice wiejskie, biblioteki, domy 

kultury, przedszkola itp. 

Kryterium ma na celu wykorzystanie zasobów 

lokalnej społeczności, co może pozytywnie 

wpłynąć na integrację oraz włączenie osób 

zagrożonych wykluczeniem w działalność 

takich placówek. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   
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Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

NR KARTY
311: 1/11.1/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
23 090 956 EURO 

100 000 003,14 ZŁ
312 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Programy313 na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym: 

a) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

b) programy wychodzenia z bezdomności, 

c) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich, podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo - 

wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, 

d) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy 

zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu  

i bezdomności; 

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez 

Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 

Społecznej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie 

użytecznych314. 

/typ projektu nr 1 lit. b, d-f oraz nr 2 w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu: 32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

                                                             
311

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
312

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
313

 Każdy projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z  wykorzystywaniem zróżnicowanych form i metod aktywizacji społeczno-zawodowej, w 
tym stosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej , zawodowej i/lub zdrowotnej, jak również realizację działań z zakresu aktywnych 
technik poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych spośród katalogu określonego w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady 
(2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.).  
Wszystkie działania dostosowane będą do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym m.in. poprzez zastosowan ie indywidualnych 
planów (ścieżek) działania (wsparcia). 
314

 Realizacja kompleksowych programów reintegracji społeczno-zawodowej przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i KIS) odbywa się wyłącznie poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących ww. 
podmiotach. 
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programu: 45%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 25%. 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 

6 915;  

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 622. 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE315 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Skuteczność realizacji projektu:  

W ramach projektu po opuszczeniu 

programu:  

a) co najmniej 32% osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

uzyska kwalifikacje lub kompetencje,  

b) co najmniej 45% osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

będzie poszukiwać pracy.  

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

zmniejszenia poziomu bezrobocia, poprzez 

zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w odniesieniu 

do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym i tym samym 

podniesienia ich kwalifikacji/kompetencji.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1, 2 

2)  Efektywność społeczna i efektywność 

zatrudnieniowa:  

Wnioskodawca dokona weryfikacji oraz 

przedłoży Instytucji Pośredniczącej wyniki 

pomiaru efektywności społecznej i 

efektywności zatrudnieniowej uzyskanej przez 

uczestników projektu, zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.   

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 beneficjent ma obowiązek 

pomiaru efektów reintegracji uczestników projektu w 

wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie w 

wymiarze społecznymi i wymiarze zatrudnieniowym 

(efektywność społeczna i efektywność-

zatrudnieniowa), z uwzględnieniem wyłączeń 

wskazanych w ww. Wytycznych.  

1, 2 (efektywność 

społeczna)  

1 lit. a- b, 2 

(efektywność 

zatrudnieniowa) 

                                                             
315

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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 W odniesieniu do osób lub środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym minimalny poziom efektywności 

społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej wynosi 22%.   

 W odniesieniu do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz osób 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

minimalny poziom efektywności społecznej 

wynosi 34%, a minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

3)  Diagnoza potrzeb uczestników:   

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb uczestników (w przypadku projektów 

dotyczących stosowania instrumentów 

aktywizacji zawodowej w przygotowaniu 

diagnozy musi uczestniczyć doradca 

zawodowy) oraz stworzenie dla osób, rodzin i 

środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym ścieżki reintegracji, 

stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, 

rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  Przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb uczestników projektu umożliwi wnioskodawcy 

dostosowanie form i tematyki wsparcia zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami uczestników, którzy w 

pierwszej kolejności korzystać będą z instrumentów 

aktywnej integracji o charakterze społecznym.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

 

1, 2 

4)  Wsparcie w zakresie usług aktywnej 

integracji:  

Wsparcie grup docelowych odbywa się z 

wykorzystaniem usług aktywnej integracji o 

charakterze społecznym lub zawodowym 

lub edukacyjnym lub zdrowotnym. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1 

5)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

Szkolenia realizowane w ramach projektu 

kończą się egzaminem i uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego kompetencje lub 

kwalifikacje uczestników.  

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia realizowane 

w ramach projektu zakończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego nabycie, 

uzupełnienie lub podwyższenie poziomu 

kwalifikacji/kompetencji przez uczestników 

projektu. Kwalifikacje i kompetencje rozumiane są 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1, 2 

6)  Doświadczenie Beneficjenta:  

Beneficjent lub Partner posiada co najmniej 

2 letnie doświadczenie:  

 w pracy z grupą docelową, którą 

zamierza objąć wsparciem oraz  

 w zakresie merytorycznym, którego dotyczy 

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji projektu poprzez podmioty posiadające 

niezbędne doświadczenie. Specyfika projektów 

będących przedmiotem konkursu powoduje, że ich 

realizacja w dużym stopniu zależy od 

doświadczenia beneficjenta.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

1, 2 
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projekt.  podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

7)  Wkład własny:  

Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład 

własny w wysokości:  

 projekty ośrodków pomocy 

społecznej/powiatowych centrów pomocy 

rodzinie – 15 % wartości projektu,  

 pozostałe projekty- minimum 5% 

wartości projektu.  

 

 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego. Obowiązek wniesienia 

wkładu własnego jest niezbędny do zapewnienia 

wymaganego poziomu wkładu własnego w 

ramach wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  

Umowa Partnerstwa określa poziom 

współfinansowania m.in. ze środków EFS w 

wysokości 85% na poziomie osi priorytetowej, co 

oznacza konieczności wniesienia 15% wkładu 

krajowego. Wysokość wkładu własnego 

wymaganego od beneficjentów będzie 

uzależniona od poziomu współfinansowania ze 

środków budżetu państwa. Współfinansowanie ze 

środków budżetu państwa w zależności od typu 

beneficjenta na poziomie do 10%, oznacza 

konieczność wymagania od beneficjentów 

projektów współfinansowanych z EFS w ramach 

Działania 11.1 wniesienia wkładu własnego we 

wskazanej w treści kryterium wysokości.  

Kryterium ma również na celu zapewnienie 

odpowiedniej jakości wniosków o dofinansowanie 

projektów, adekwatnych do potrzeb jednostek 

odpowiedzialnych za kreowanie polityki 

edukacyjnej oraz potencjału finansowego 

wnioskodawcy. Wkład własny jest obligatoryjny 

dla każdego wnioskodawcy (bez względu na 

formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 

zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i 

dbałość o jakość realizowanych działań, jak 

również pozwoli na zapewnienie większej 

trwałości działań finansowanych z EFS. 

Wprowadzenie takiego rozwiązania – w 

powiązaniu z oceną potencjału wnioskodawcy – 

powinno doprowadzić w efekcie do wzmocnienia 

roli podmiotów obecnych w lokalnej społeczności i 

ograniczyć liczbę podmiotów realizujących 

projekty w obszarach niezwiązanych z ich 

podstawową działalnością.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1, 2 

8)  Kontrakt socjalny: 

Z wszystkimi uczestnikami projektu 

podpisywane są umowy, na wzór kontraktu 

socjalnego, o którym mowa w ustawie z 

dnia 1 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

W przypadku projektów realizowanych 

przez ośrodek pomocy społecznej, z 

wszystkimi uczestnikami projektu 

podpisywane są kontrakty socjalne.  

Zastosowanie kontraktu socjalnego lub umowy 

równoważnej  ma na celu przezwyciężenie trudnej 

sytuacji życiowej uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1, 2 

9)  Grupa docelowa: 

Projekty nie mogą być skoncentrowane na 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

1, 2 
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wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku 

życia) tj. osoby w wieku poniżej 18 roku 

życia nie mogą stanowić więcej niż 50% 

grupy docelowej w projekcie, z 

wyłączeniem projektów dedykowanych 

osobom, o których mowa w rozdziale 4.7 

pkt 9 lit. a-d Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 316
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1)  Komplementarność z Programem 

Operacyjnym Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020:  

Co najmniej 50% uczestników projektu 

to osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia 

w ramach projektu jest 

komplementarny i uzupełnia działania 

współfinansowane z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących.  

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

10 1, 2 

2)  Efektywność zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada osiągnięcie 

wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej po opuszczeniu 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

10 1 lit. a-b, 2 

                                                             
316

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek)  

- w odniesieniu do osób lub 

środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym na 

poziomie co najmniej 30%;  

- w odniesieniu do osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz 

osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi na poziomie co najmniej 

20%.  

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

3)  Struktura grupy docelowej:  

W ramach grupy docelowej osoby z 

niepełnosprawnościami stanowią co 

najmniej 20% ogółu uczestników.  

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, iż w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

znajdują się osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osoby z 

niepełnosprawnościami. W związku z powyższym 

wsparcie oferowane w ramach Działania 11.1 

RPO WL na lata 2014-2020 skoncentrowane 

będzie na ww. grupach. Realizacja wyznaczonego 

celu w bezpośredni sposób przyczyni się do 

zmniejszenia bierności zawodowej, zwiększenia 

aktualizacji posiadanych umiejętności i kwalifikacji 

oraz poprawy sytuacji zatrudnieniowej i życiowej 

osób z ww. grup.  

Wymagania dotyczące udziału w projektach 

poszczególnych grup uczestników są uzasadnione 

również wartościami wskaźników, do osiągnięcia 

których jest zobligowane Województwo Lubelskie 

w ramach RPO WL 2014 - 2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

10 1  

4)  Realizacja projektu: 

Projekt będzie realizowany w 

partnerstwie podmiotów z różnych 

sektorów (publiczny, prywatny, 

społeczny). 

Nawiązywanie współpracy i wzajemne oddziaływanie 

instytucji jest najbardziej efektywnym sposobem 

osiągnięcia najlepszych wyników poprzez 

wykorzystanie możliwości jaką daje współpraca 

międzyinstytucjonalna. Celem zastosowania kryterium 

jest zapewnienie lepszej koordynacji i 

komplementarności działań na danym terytorium 

prowadzonych przez różne podmioty w odniesieniu do 

tej samej grupy docelowej lub nastawionych na 

realizację tych samych celów. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1, 2 

5)  Komplementarność projektu: 

Projekt zakłada wykorzystanie 

rozwiązań lub produktów 

wypracowanych w ramach projektów 

innowacyjnych Programu Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1,2 
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OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

NR KARTY
317: 

2/11.1/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
23 090 956 EURO 

99 632 856,95 ZŁ
318 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków 

pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji  

i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej 

/typ projektu nr 1 lit. c w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu: 32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu: 45%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 25%. 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 7 728; 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 695. 

 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE319 

                                                             
317

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
318

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależ eć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Efektywność społeczna i efektywność 

zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada minimalny poziom efektywności 

społecznej i zatrudnieniowej  

a) w odniesieniu do osób lub środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w przypadku efektywności społecznej 

na poziomie 34% a w przypadku efektywności 

zatrudnieniowej, na poziomie 22%, 

b) w odniesieniu do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w przypadku efektywności 

społecznej na poziomie  34%, a w przypadku 

efektywności zatrudnieniowej na poziomie 12%. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 beneficjent ma obowiązek pomiaru 

efektów reintegracji uczestników projektu w 

wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie w 

wymiarze społecznymi i wymiarze 

zatrudnieniowym (efektywność społeczna i 

efektywność-zatrudnieniowa), z uwzględnieniem 

wyłączeń wskazanych w ww. Wytycznych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1  

2) 2 Diagnoza potrzeb uczestników:   

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb 

uczestników (w przypadku projektów dotyczących 

stosowania instrumentów aktywizacji zawodowej w 

przygotowaniu diagnozy musi uczestniczyć doradca 

zawodowy) oraz stworzenie dla osób, rodzin i 

środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym ścieżki reintegracji, 

stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, 

środowiska zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

Diagnoza potrzeb bezrobotnych uczestników 

projektu, zarejestrowanych w urzędzie pracy, 

przeprowadzana jest we współpracy z powiatowym 

urzędem pracy. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020.  Przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb uczestników projektu umożliwi 

Wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki 

wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi 

potrzebami uczestników, którzy w pierwszej 

kolejności korzystać będą z instrumentów 

aktywnej integracji o charakterze społecznym.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

 

1 

3)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

Szkolenia realizowane w ramach projektu kończą 

się egzaminem i uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje 

uczestników. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia 

realizowane w ramach projektu zakończą się 

uzyskaniem dokumentu potwierdzającego 

nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 

poziomu kwalifikacji/kompetencji przez 

uczestników projektu. Kwalifikacje i kompetencje 

rozumiane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

                                                                                                                                                                                                                   
319

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”  „NIE 
DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia  w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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4)  Kontrakt socjalny:   

Projekt zakłada zawarcie kontraktu socjalnego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 1 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, z każdym z uczestników 

projektu. 

Kontrakt socjalny (lub umowa równoważna) określa 

w szczególności, że uczestnik projektu niemający 

określonego III profilu pomocy i pozostający bez 

pracy jest zobowiązany do rejestracji w powiatowym 

urzędzie pracy po zakończeniu udziału w projekcie, 

o ile może podlegać takiej rejestracji.  

Zastosowanie kontraktu socjalnego ma na celu 

przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej 

uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

5)  Wnioskodawca:  

Wnioskodawcą jest jednostka pomocy społecznej 

(ośrodek pomocy społecznej/miejski ośrodek 

pomocy rodzinie) z terenu województwa 

lubelskiego. 

Kryterium ma na celu zaktywizowanie 

OPS/MOPR do korzystania ze środków EFS. 

Daje to możliwość skierowania działań do osób 

najbardziej oddalonych od rynku pracy i 

doświadczających złożonych problemów 

powodujących wykluczenie społeczne. Kryterium 

jest zgodne z RPO WL 2014-2020.   

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 320
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Struktura grupy docelowej:  

W ramach grupy docelowej co najmniej 15% 

ogółu uczestników stanowią osoby 

a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

10 1 

                                                             
320

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 
kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  



228 
 

niepełnosprawności 

lub 

b) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoby i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi, z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2)  Struktura grupy docelowej:  

W ramach grupy docelowej co najmniej 10% 

ogółu uczestników stanowią osoby: 

- osoby lub rodziny  zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej z 

przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 

pkt 13 Wytycznych w zakresie w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

3)  Komplementarność z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-

2020:  

Co najmniej 50% uczestników projektu to 

osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach 

projektu jest komplementarny i uzupełnia 

działania współfinansowane z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

4)  Realizacja projektu: 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 

organizacją pozarządową. 

Nawiązywanie współpracy i wzajemne 

oddziaływanie instytucji jest najbardziej 

efektywnym sposobem osiągnięcia 

najlepszych wyników poprzez wykorzystanie 

możliwości jaką daje współpraca 

międzyinstytucjonalna. Podmioty i instytucje 

zaangażowane w procesy współpracy 

partnerskiej zapewnią wszechstronne 

oddziaływanie na osoby znajdujące się w 

trudnej sytuacji społeczno - zawodowej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

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

NR KARTY
321: 3/11.1/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
9 236 383 EURO 

38 571 135,41 ZŁ
322 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Programy323 na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym: 

a) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

b) programy wychodzenia z bezdomności, 
c) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich, podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo - 
wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, 

d) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy 

zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu  

i bezdomności; 

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady 

Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 

Społecznej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie 

użytecznych324. 

/typ projektu nr 1 lit. b, d-f oraz nr 2 w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu:  32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu: 45%; 

                                                             
321

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
322

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
323

 Każdy projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z  wykorzystywaniem zróżnicowanych form i metod aktywizacji społeczno-zawodowej, w 
tym stosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej , zawodowej i/lub zdrowotnej, jak również realizację działań z zakresu aktywnych 
technik poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych spośród katalogu określonego w Zaleceniach Parlamentu Europe jskiego i Rady 
(2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.).  
Wszystkie działania dostosowane będą do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych 
planów (ścieżek) działania (wsparcia). 
324

 Realizacja kompleksowych programów reintegracji społeczno-zawodowej przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i KIS) odbywa się wyłącznie poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących ww. 
podmiotach. 
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3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 25%. 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 2 766; 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 248. 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE325 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 
1)  Skuteczność realizacji projektu:  

W ramach projektu po opuszczeniu 

programu:  

a) co najmniej 32% osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

uzyska kwalifikacje lub kompetencje,  

b) co najmniej 45% osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

będzie poszukiwać pracy.  

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

zmniejszenia poziomu bezrobocia, poprzez 

zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w odniesieniu 

do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym i tym samym podniesienia ich 

kwalifikacji/kompetencji.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1, 2 

2)  Efektywność społeczna i efektywność 

zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada minimalny poziom 

efektywności społecznej i zatrudnieniowej. 

 W odniesieniu do osób lub środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym minimalny 

poziom efektywności społecznej wynosi 

34%, a minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej wynosi 22%.   

 W odniesieniu do osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz 

osób z niepełnosprawnościami 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020 beneficjent ma 

obowiązek pomiaru efektów reintegracji 

uczestników projektu w wyniku realizacji ścieżki 

udziału w projekcie w wymiarze społecznymi i 

wymiarze zatrudnieniowym (efektywność społeczna 

i efektywność-zatrudnieniowa), z uwzględnieniem 

wyłączeń wskazanych w ww. Wytycznych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1, 2 (efektywność 

społeczna)  

1 lit. a- b, 2 

(efektywność 

zatrudnieniowa) 

                                                             
325

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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sprzężonymi minimalny poziom 

efektywności społecznej wynosi 34%, a 

minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej wynosi 12%. 

3)  Diagnoza potrzeb uczestników:   

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb uczestników (w przypadku projektów 

dotyczących stosowania instrumentów 

aktywizacji zawodowej w przygotowaniu 

diagnozy musi uczestniczyć doradca 

zawodowy) oraz stworzenie dla osób, rodzin i 

środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym ścieżki reintegracji, 

stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, 

rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

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

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu 

umożliwi wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki 

wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

uczestników, którzy w pierwszej kolejności korzystać 

będą z instrumentów aktywnej integracji o charakterze 

społecznym.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1, 2 

4)  Wsparcie w zakresie usług aktywnej 

integracji:  

Wsparcie grup docelowych odbywa się z 

wykorzystaniem usług aktywnej integracji o 

charakterze społecznym lub zawodowym lub 

edukacyjnym lub zdrowotnym. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

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

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1 

5)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

Szkolenia realizowane w ramach projektu 

kończą się egzaminem i uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego kompetencje lub 

kwalifikacje uczestników.  

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia realizowane w 

ramach projektu zakończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego nabycie, uzupełnienie 

lub podwyższenie poziomu kwalifikacji/kompetencji 

przez uczestników projektu. Kwalifikacje i 

kompetencje rozumiane są zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1, 2 

6)  Doświadczenie Beneficjenta:  

Beneficjent lub Partner posiada co najmniej 

2 letnie doświadczenie:  

 w pracy z grupą docelową, którą 

zamierza objąć wsparciem oraz  

 w zakresie merytorycznym, którego dotyczy 

projekt.  

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji projektu poprzez podmioty posiadające 

niezbędne doświadczenie. Specyfika projektów 

będących przedmiotem konkursu powoduje, że ich 

realizacja w dużym stopniu zależy od 

doświadczenia beneficjenta.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1, 2 

7)  Wkład własny:  

Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład 

własny w wysokości:  

 projekty ośrodków pomocy 

społecznej/powiatowych centrów pomocy 

rodzinie – 15 % wartości projektu,  

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego. Obowiązek wniesienia 

wkładu własnego jest niezbędny do zapewnienia 

wymaganego poziomu wkładu własnego w ramach 

wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  

Umowa Partnerstwa określa poziom 

współfinansowania m.in. ze środków EFS w 

1, 2 
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 pozostałe projekty - minimum 5% 

wartości projektu.  

 

 

wysokości 85% na poziomie osi priorytetowej, co 

oznacza konieczności wniesienia 15% wkładu 

krajowego. Wysokość wkładu własnego 

wymaganego od beneficjentów będzie uzależniona 

od poziomu współfinansowania ze środków budżetu 

państwa. Współfinansowanie ze środków budżetu 

państwa w zależności od typu beneficjenta na 

poziomie do 10%, oznacza konieczność wymagania 

od beneficjentów projektów współfinansowanych z 

EFS w ramach Działania 11.1 wniesienia wkładu 

własnego we wskazanej w treści kryterium 

wysokości.  

Kryterium ma również na celu zapewnienie 

odpowiedniej jakości wniosków o dofinansowanie 

projektów, adekwatnych do potrzeb jednostek 

odpowiedzialnych za kreowanie polityki edukacyjnej 

oraz potencjału finansowego wnioskodawcy. Wkład 

własny jest obligatoryjny dla każdego wnioskodawcy 

(bez względu na formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 

zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość 

o jakość realizowanych działań, jak również pozwoli 

na zapewnienie większej trwałości działań 

finansowanych z EFS. Wprowadzenie takiego 

rozwiązania – w powiązaniu z oceną potencjału 

wnioskodawcy – powinno doprowadzić w efekcie do 

wzmocnienia roli podmiotów obecnych w lokalnej 

społeczności i ograniczyć liczbę podmiotów 

realizujących projekty w obszarach niezwiązanych z 

ich podstawową działalnością.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

8)  Kontrakt socjalny: 

Z wszystkimi uczestnikami projektu 

podpisywane są umowy, na wzór kontraktu 

socjalnego, o którym mowa w ustawie z 

dnia 1 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

W przypadku projektów realizowanych 

przez ośrodek pomocy społecznej, z 

wszystkimi uczestnikami projektu 

podpisywane są kontrakty socjalne.  

Zastosowanie kontraktu socjalnego lub umowy 

równoważnej  ma na celu przezwyciężenie trudnej 

sytuacji życiowej uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1, 2 

9)  Grupa docelowa: 

Projekty nie mogą być skoncentrowane na 

wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku 

życia)  tj. osoby w wieku poniżej 18 roku 

życia nie mogą stanowić więcej niż 50% 

grupy docelowej w projekcie, z 

wyłączeniem projektów dedykowanych 

osobom, o których mowa w rozdziale 4.7 

pkt 9 lit. a-d Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

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

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1, 2 
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EFRR na lata 2014-2020.  

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 326
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 
1)  Komplementarność z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020:  

Co najmniej 50% uczestników projektu to 

osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w 

ramach projektu jest komplementarny i 

uzupełnia działania współfinansowane z 

PO PŻ w ramach działań towarzyszących.  

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

5 1, 2 

2)  Efektywność zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada osiągnięcie 

wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek)  

 w odniesieniu do osób lub 

środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym na 

poziomie co najmniej 30%;  

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

10 1 lit. a-b, 2 

                                                             
326

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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 w odniesieniu do osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

oraz osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi na poziomie co najmniej 

20%.  

3)  Grupa docelowa:  

Grupę docelową w projekcie w 100% 

stanowią mieszkańcy co najmniej 

dwóch gmin, na terenie których 

odsetek osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej z 

powodu ubóstwa jest wyższy niż 

średnia dla województwa lubelskiego 

(Sprawozdanie MPiPS, wg stanu na 

dzień 31.12.2016 r.), a 

Wnioskodawca podpisuje z OPS 

umowę/porozumienia o współpracy w 

zakresie koordynacji aktywizacji 

społeczno–zawodowej uczestników 

projektu, którzy zostali objęci 

działaniami aktywizacji zawodowej. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Jednym z problemów mających wpływ na 

występowanie zjawiska marginalizacji 

społecznej jest występujące zjawisko ubóstwa, 

które charakteryzuje się wysokim stopniem 

dziedziczenia. Potrzeby tej grupy docelowej 

wymagają dostosowania zarówno 

zastosowanych instrumentów wsparcia jak i 

sposobu jego realizacji. Współpraca pomiędzy 

jednostkami zajmującymi się aktywizacją 

zawodową na rynku pracy a ośrodkami 

pomocy społecznej ma na celu zmniejszenie 

efektu dublowania wsparcia dla 

poszczególnych osób, a także konkurencji 

pomiędzy instytucjami.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

10 1, 2 

4)  Struktura grupy docelowej:  

W ramach grupy docelowej osoby z 

niepełnosprawnościami stanowią co 

najmniej 20% ogółu uczestników.  

Z diagnozy województwa lubelskiego 

wynika, iż w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy znajdują się osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

w tym osoby z niepełnosprawnościami. W 

związku z powyższym wsparcie oferowane 

w ramach Działania 11.1 RPO WL na lata 

2014-2020 skoncentrowane będzie na ww. 

grupach. Realizacja wyznaczonego celu w 

bezpośredni sposób przyczyni się do 

zmniejszenia bierności zawodowej, 

zwiększenia aktualizacji posiadanych 

umiejętności i kwalifikacji oraz poprawy 

sytuacji zatrudnieniowej i życiowej osób z 

ww. grup.  

Wymagania dotyczące udziału w 

projektach poszczególnych grup 

uczestników są uzasadnione również 

wartościami wskaźników, do osiągnięcia 

których jest zobligowane Województwo 

Lubelskie w ramach RPO WL 2014 - 2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

5 1  

5)  Realizacja projektu: 

Projekt będzie realizowany w 

partnerstwie podmiotów z różnych 

sektorów (publiczny, prywatny, 

społeczny). 

Nawiązywanie współpracy i wzajemne 

oddziaływanie instytucji jest najbardziej 

efektywnym sposobem osiągnięcia najlepszych 

wyników poprzez wykorzystanie możliwości 

jaką daje współpraca międzyinstytucjonalna. 

5 1,2 
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Celem zastosowania kryterium jest 

zapewnienie lepszej koordynacji i 

komplementarności działań na danym 

terytorium prowadzonych przez różne 

podmioty w odniesieniu do tej samej grupy 

docelowej lub nastawionych na realizację tych 

samych celów. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

6)  Komplementarność projektu: 

Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań 

lub produktów wypracowanych w 

ramach projektów innowacyjnych 

Programu Inicjatywy Wspólnotowej 

EQUAL, Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1,2 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

NR KARTY
327: 4/11.1/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
9 236 383 EURO 

39 853 145,37 ZŁ
328 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków 

pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i 

integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej. 

/typ projektu nr 1 lit. c w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu: 32%; 

                                                             
327

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
328

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu: 45%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 25%. 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 3 091; 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 278. 

 

 OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE329 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Efektywność społeczna i efektywność 

zatrudnieniowa: 

Projekt zakłada minimalny poziom efektywności 

społecznej i zatrudnieniowej:  

a) w odniesieniu do osób lub środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w przypadku efektywności 

społecznej na poziomie 34% w przypadku 

efektywności-zatrudnieniowej, na poziomie 

22%.  

b) w odniesieniu do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

przypadku efektywności społecznej na poziomie 

34%, a w przypadku efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie 12%. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 beneficjent ma obowiązek pomiaru 

efektów reintegracji uczestników projektu w 

wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie w 

wymiarze społecznymi i wymiarze 

zatrudnieniowym (efektywność społeczna i 

efektywność-zatrudnieniowa), z uwzględnieniem 

wyłączeń wskazanych w ww. Wytycznych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1  

2) 2 Diagnoza potrzeb uczestników:   

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb 

uczestników (w przypadku projektów dotyczących 

stosowania instrumentów aktywizacji zawodowej w 

przygotowaniu diagnozy musi uczestniczyć doradca 

zawodowy) oraz stworzenie dla osób, rodzin i 

środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym ścieżki reintegracji, 

stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020.  Przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb uczestników projektu umożliwi 

Wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki 

wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi 

potrzebami uczestników, którzy w pierwszej 

1 

                                                             
329

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE” „NIE 
DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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środowiska zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

Diagnoza potrzeb bezrobotnych uczestników 

projektu, zarejestrowanych w urzędzie pracy, 

przeprowadzana jest we współpracy z powiatowym 

urzędem pracy. 

kolejności korzystać będą z instrumentów 

aktywnej integracji o charakterze społecznym.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

 

3)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

Szkolenia realizowane w ramach projektu kończą 

się egzaminem i uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje 

uczestników. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia 

realizowane w ramach projektu zakończą się 

uzyskaniem dokumentu potwierdzającego 

nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 

poziomu kwalifikacji/kompetencji przez 

uczestników projektu. Kwalifikacje i kompetencje 

rozumiane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

4)  Kontrakt socjalny:   

Projekt zakłada zawarcie kontraktu socjalnego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 1 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, z każdym z uczestników 

projektu. 

Kontrakt socjalny (lub umowa równoważna) określa 

w szczególności, że uczestnik projektu niemający 

określonego III profilu pomocy i pozostający bez 

pracy jest zobowiązany do rejestracji w powiatowym 

urzędzie pracy po zakończeniu udziału w projekcie, 

o ile może podlegać takiej rejestracji.  

Zastosowanie kontraktu socjalnego ma na celu 

przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej 

uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

5)  Wnioskodawca:  

Wnioskodawcą jest jednostka pomocy społecznej 

(ośrodek pomocy społecznej/miejski ośrodek 

pomocy rodzinie) z terenu województwa 

lubelskiego. 

Kryterium ma na celu zaktywizowanie 

OPS/MOPR do korzystania ze środków EFS. 

Daje to możliwość skierowania działań do osób 

najbardziej oddalonych od rynku pracy i 

doświadczających złożonych problemów 

powodujących wykluczenie społeczne. Kryterium 

jest zgodne z RPO WL 2014-2020.   

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 330
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Struktura grupy docelowej:  

W ramach grupy docelowej co najmniej 

15% ogółu uczestników stanowią osoby 

a) o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu  niepełnosprawności 

lub 

b) z niepełnosprawnością sprzężoną 

oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby i osoby z 

całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, z niepełnosprawnością 

intelektualną.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

2)  Struktura grupy docelowej:  

W ramach grupy docelowej co najmniej 

10% ogółu uczestników stanowią osoby: 

- osoby lub rodziny  zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego 

jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których mowa w 

rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

3)  Komplementarność z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020:  

Co najmniej 50% uczestników projektu to 

osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w 

ramach projektu jest komplementarny i 

uzupełnia działania współfinansowane z 

PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

4)  Realizacja projektu: Nawiązywanie współpracy i wzajemne 10 1 

                                                             
330

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości  uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 
kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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Projekt jest realizowany w partnerstwie z 

organizacją pozarządową. 

oddziaływanie instytucji jest najbardziej 

efektywnym sposobem osiągnięcia najlepszych 

wyników poprzez wykorzystanie możliwości jaką 

daje współpraca międzyinstytucjonalna. 

Podmioty i instytucje zaangażowane w procesy 

współpracy partnerskiej zapewnią 

wszechstronne oddziaływanie na osoby 

znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno - 

zawodowej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

  



240 
 

 

C. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE333 

                                                             
331

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
332

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
333

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie. 

NR KARTY
331: 1/11.1/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
11 800 000,00 EURO 

48 909 820,00 ZŁ
332 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a-b, d-f oraz  

nr 2 w SZOOP  

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu:  32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu: 45%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 25%. 

 

A. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 3 870, 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 349. 
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
334

 

1)  Wnioskodawca: 

 

Wnioskodawcą jest wyłącznie 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie / Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie z terenu województwa 

lubelskiego. 

Zastosowanie kryterium ma na celu zwiększenie 

dostępu do środków RPO WL na lata 2014-2020 

klientom pomocy społecznej. Kryterium ma na 

celu również zaktywizowanie PCPR do 

korzystania ze środków EFS i wykorzystanie 

posiadanego potencjał do realizacji projektów 

(zarówno finansowego, jak i kadrowego). PCPR 

dysponują również odpowiednimi narzędziami 

ustawowymi, co dodatkowo przyczyni się do 

efektywnego wykorzystania środków w ramach 

EFS.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1,2 NIE 

2)  Efektywność społeczna i 

efektywność zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada realizację 

minimalnych poziomów 

efektywności społecznej i 

zatrudnieniowej:  

a) w odniesieniu do osób z 

niepełnosprawnościami minimalny 

poziom efektywności społecznej 

wynosi 34%, a minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 

12%; 

b) w odniesieniu do 

pozostałych osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym minimalny poziom 

efektywności społecznej wynosi 

34%, a minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 

25%.   

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 beneficjent ma obowiązek pomiaru 

efektywności społecznej i efektywności-

zatrudnieniowej z uwzględnieniem wyłączeń 

wskazanych w ww. Wytycznych. Minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

określa, na podstawie badań, minimalne 

poziomy efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1,2 

(efektywność 

społeczna) 

 

1 lit. a, b, d 

oraz 2 

(efektywność 

zatrudnienio

wa) 

TAK 

3)  Diagnoza potrzeb uczestników:   

Projekt zakłada przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb uczestników* oraz 

stworzenie dla osób rodzin i 

środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

ścieżki reintegracji, stworzonej 

indywidualnie dla każdej osoby, 

rodziny, środowiska zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, z uwzględnieniem 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  Przeprowadzenie diagnozy potrzeb 

uczestników projektu umożliwi wnioskodawcy 

dostosowanie form i tematyki wsparcia zgodnie 

ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników, 

którzy w pierwszej kolejności korzystać będą z 

instrumentów aktywnej integracji o charakterze 

1,2 TAK 

                                                                                                                                                                                                                   
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 
danego kryterium). 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
334

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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diagnozy sytuacji problemowej, 

zasobów, potencjału, predyspozycji, 

potrzeb. 

*W przypadku projektów 

dotyczących stosowania 

instrumentów aktywizacji 

zawodowej w przygotowaniu 

diagnozy musi uczestniczyć 

doradca zawodowy. 

społecznym. Kryterium odnosi się do grupy 

docelowej, która jest wskazana w projekcie, tj. 

zapisy odnośnie rodzin odnoszą się wyłącznie 

do projektów, w których grupę docelową 

stanowią rodziny. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

4)  Wsparcie w zakresie usług 

aktywnej integracji: 

a) Wsparcie grup docelowych 

odbywa się z wykorzystaniem usług 

aktywnej integracji o charakterze 

społecznym lub zawodowym lub 

edukacyjnym lub zdrowotnym, 

b) Usługi aktywnej integracji o 

charakterze zawodowym nie mogą 

stanowić pierwszego elementu 

wsparcia w ramach ścieżki 

reintegracyjnej, 

c) Projekty obejmujące wyłącznie 

pracę socjalną nie są wybierane do 

dofinansowania. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

5)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

Szkolenia realizowane w ramach 

projektu kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

kompetencje lub kwalifikacje 

uczestników.  

. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości 

szkoleń oferowanych w ramach RPO WL. 

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy szkolenia 

nabędą kompetencje lub kwalifikacje rozumiane 

zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020”.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1,2 TAK 

6)  Kontrakt socjalny: 

Projekt zakłada zawarcie kontraktu 

socjalnego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, z każdym z 

uczestników projektu lub dokumentu 

równoważnego. 

Zastosowanie kontraktu socjalnego lub umowy 

równoważnej ma na celu przezwyciężenie 

trudnej sytuacji życiowej uczestników projektu. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1,2 TAK 

7)  Wkład własny:  

Wnioskodawca lub Partner wnosi 

wkład własny w wysokości 15 % 

wartości projektu. 

 

Kryterium wynika z Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego. Obowiązek 

wniesienia wkładu własnego jest niezbędny do 

zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO 

WL 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

1,2 TAK 
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8)  Grupa docelowa: 

Projekty nie mogą być 

skoncentrowane na wsparciu dzieci 

(osoby poniżej 18. roku życia),  tj. 

osoby w wieku poniżej 18 roku życia 

nie mogą stanowić więcej niż 50% 

grupy docelowej w projekcie, z 

wyłączeniem projektów 

przeznaczonych dla osób: 

a)  wspieranych w ramach 

placówek wsparcia dziennego, 

o których mowa w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej; 

b) przebywających w pieczy 

zastępczej i opuszczających tę 

pieczę, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej; 

c) nieletnich, wobec których 

zastosowano środki 

zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości 

zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach 

nieletnich; 

d) przebywających w 

młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii i specjalnych 

ośrodkach szkolno-

wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie 

oświaty. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1,2 TAK 

9)  Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

 

 

Działania w ramach projektu 

realizowane są rzecz grupy 

docelowej i na obszarze objętym 

rewitalizacją, przy czym projekt 

wynika z aktualnego programu 

rewitalizacji dla tego obszaru. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

wsparcia procesu rewitalizacji mającego na celu 

pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, 

stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie 

zjawisku wykluczenia społecznego na obszarach 

degradowanych i zmarginalizowanych. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja i 

synergia projektów finansowanych w ramach 

EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się na 

Wykazie gminnych programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego prowadzonym przez IZ 

RPO. Wnioskodawca powinien zawrzeć zapisy 

świadczące o zakresie zgodności projektu z 

LPR. 

1 lit. a TAK 
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Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

                                                             
335

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania  dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 335
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1)  Realizacja projektu: 

Projekt jest realizowany w partnerstwie 

z organizacją pozarządową. 

Nawiązywanie współpracy i wzajemne 

oddziaływanie instytucji jest najbardziej 

efektywnym sposobem osiągnięcia 

najlepszych wyników poprzez wykorzystanie 

możliwości jaką daje współpraca 

międzyinstytucjonalna. Podmioty i instytucje 

zaangażowane w procesy współpracy 

partnerskiej zapewnią wszechstronne 

oddziaływanie na osoby znajdujące się w 

trudnej sytuacji społeczno - zawodowej. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1,2 

2)  Komplementarność z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020:  

Co najmniej 50% uczestników projektu 

to osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia 

w ramach projektu jest komplementarny 

i uzupełnia działania współfinansowane 

z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1,2 

3)  Struktura grupy docelowej: 

W ramach grupy docelowej co najmniej 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 
10 1,2 
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OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie. 

NR KARTY
336: 2/11.1/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
35 400 00,00 EURO 

146 729 460,00 ZŁ
337 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a-f oraz nr 2  

w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu:  32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu: 45%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 25%. 

 

                                                             
336

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
337

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   

10% ogółu uczestników stanowią 

osoby: 

- osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej 

z przesłanek, o których mowa w 

rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020. 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 
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B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 

11 609, 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 1 045. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE338 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowani

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
339

 

1)  Wnioskodawca: 

 

Wnioskodawcą jest: 

a) jednostka pomocy społecznej 

(ośrodek pomocy 

społecznej/miejski ośrodek 

pomocy rodzinie) z terenu 

województwa lubelskiego 

lub 

b) organizacja pozarządowa 

wyłącznie w partnerstwie z 

jednostką pomocy społecznej 

(ośrodek pomocy 

społecznej/miejski ośrodek 

pomocy rodzinie) z terenu 

województwa lubelskiego. 

Kryterium ma na celu zaktywizowanie 

OPS/MOPR do korzystania ze środków EFS. 

Daje to możliwość skierowania działań do osób 

najbardziej oddalonych od rynku pracy  

i doświadczających złożonych problemów 

powodujących wykluczenie społeczne. Kryterium 

jest zgodne z RPO WL 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1,2 NIE 

2)  Efektywność społeczna i 

efektywność zatrudnieniowa:  

 

Projekt zakłada realizację 

minimalnych poziomów efektywności 

społecznej i zatrudnieniowej: 

a) w odniesieniu do osób z 

niepełnosprawnościami minimalny 

poziom efektywności społecznej 

wynosi 34%, a minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 

12%; 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 beneficjent ma obowiązek pomiaru 

efektywności społecznej i efektywności-

zatrudnieniowej z uwzględnieniem wyłączeń 

wskazanych w ww. Wytycznych. Minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

określa, na podstawie badań, minimalne 

poziomy efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej. 

1,2 

(efektywnoś

ć 

społeczna) 

 

1 lit. a - d 

oraz 2 

(efektywnoś

ć 

zatrudnienio

wa) 

TAK 

                                                             
338

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 
danego kryterium). 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
339

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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b) w odniesieniu do pozostałych 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

minimalny poziom efektywności 

społecznej wynosi 34%, a 

minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 25%.   

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

3)  Diagnoza potrzeb uczestników:   

Projekt zakłada przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb uczestników*  

 oraz stworzenie dla osób, rodzin i 

środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

ścieżki reintegracji, stworzonej 

indywidualnie dla każdej osoby, 

rodziny, środowiska zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej, 

zasobów, potencjału, predyspozycji, 

potrzeb. 

* W przypadku projektów 

dotyczących stosowania 

instrumentów aktywizacji 

zawodowej w przygotowaniu 

diagnozy musi uczestniczyć 

doradca zawodowy. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  Przeprowadzenie diagnozy potrzeb 

uczestników projektu umożliwi wnioskodawcy 

dostosowanie form i tematyki wsparcia zgodnie 

ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników, 

którzy w pierwszej kolejności korzystać będą  

z instrumentów aktywnej integracji o charakterze 

społecznym.  

Kryterium odnosi się do grupy docelowej, która 

jest wskazana w projekcie, tj. zapisy odnośnie 

rodzin odnoszą się wyłącznie do projektów,  

w których grupę docelową stanowią rodziny. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

1,2 TAK 

4)  Wsparcie w zakresie usług 

aktywnej integracji: 

a) Wsparcie grup docelowych 

odbywa się z wykorzystaniem usług 

aktywnej integracji o charakterze 

społecznym lub zawodowym lub 

edukacyjnym lub zdrowotnym. 

b) Usługi aktywnej integracji o 

charakterze zawodowym nie mogą 

stanowić pierwszego elementu 

wsparcia w ramach ścieżki 

reintegracyjnej. 

c) Projekty obejmujące wyłącznie 

pracę socjalną nie są wybierane do 

dofinansowania. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

5)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

Szkolenia realizowane w ramach 

projektu kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

kompetencje lub kwalifikacje 

uczestników. 

  

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości 

szkoleń oferowanych w ramach RPO WL. 

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy szkolenia 

nabędą kompetencje lub kwalifikacje rozumiane 

zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

1,2 TAK 
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o dofinansowanie projektu. 

6)  Kontrakt socjalny: 

Projekt zakłada zawarcie kontraktu 

socjalnego, o którym mowa  

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej, z każdym  

z uczestników projektu. 

Zastosowanie kontraktu socjalnego ma na celu 

przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej 

uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1,2 TAK 

7)  Wkład własny:  

Wnioskodawca lub Partner wnosi 

wkład własny w wysokości 15 % 

wartości projektu. 

 

Kryterium wynika z Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego. Obowiązek 

wniesienia wkładu własnego jest niezbędny do 

zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO 

WL 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

1,2 TAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 340 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Realizacja projektu: 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 

organizacją pozarządową. 

Nawiązywanie współpracy i wzajemne 

oddziaływanie instytucji jest najbardziej 

efektywnym sposobem osiągnięcia 

najlepszych wyników poprzez wykorzystanie 

możliwości jaką daje współpraca 

międzyinstytucjonalna. Podmioty i instytucje 

zaangażowane w procesy współpracy 

partnerskiej zapewnią wszechstronne 

oddziaływanie na osoby znajdujące się  

w trudnej sytuacji społeczno - zawodowej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku  

10 1,2 

 

                                                             
340

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania  dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

g) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

h) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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o dofinansowanie projektu. 

2)  Struktura grupy docelowej: 

W ramach grupy docelowej co najmniej 

10% ogółu uczestników stanowią osoby: 

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego 

jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których mowa w 

rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1,2 

3)  Struktura grupy docelowej: 

W ramach grupy docelowej co najmniej 

15% ogółu uczestników stanowią osoby 

a) o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności 

lub 

b) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 

tym osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1,2 

4)  Komplementarność z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020:  

Co najmniej 50% uczestników projektu to 

osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w 

ramach projektu jest komplementarny i 

uzupełnia działania współfinansowane z 

PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1,2 

 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie. 

NR KARTY
341: 3/11.1/2018 TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

                                                             
341

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
9 500 000,00 EURO 

39 586 500,00  ZŁ
342 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a  

w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu:  32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu: 30%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 16%. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 

3 115, 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 280. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE343 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowani

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
344

 

1)  Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

 

Działania w ramach projektu 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

wsparcia procesu rewitalizacji, mającego na celu 

pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, 

1 lit. a TAK 

                                                             
342

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
343

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 
danego kryterium). 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
344

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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realizowane są na rzecz grupy 

docelowej i na obszarze objętym 

rewitalizacją, przy czym projekt 

wynika z aktualnego programu 

rewitalizacji dla tego obszaru. 

stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie 

zjawisku wykluczenia społecznego na obszarach 

degradowanych i zmarginalizowanych. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja i 

synergia projektów finansowanych w ramach 

EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się w 

Wykazie gminnych programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego prowadzonym przez IZ 

RPO. Wnioskodawca powinien zawrzeć zapisy 

świadczące o zakresie zgodności projektu z 

LPR. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2)  Wnioskodawca/partner: 

 

Wnioskodawcą lub partnerem jest 

gmina lub jej jednostka 

organizacyjna z terenu 

województwa lubelskiego. 

Zastosowanie kryterium ma na celu zwiększenie 

dostępu do środków RPO WL na lata 2014-2020 

klientom pomocy społecznej w związku z 

realizowanym przez gminę programem 

rewitalizacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

3)  Grupa docelowa: 

Projekty nie mogą być 

skoncentrowane na wsparciu dzieci 

(osoby poniżej 18. roku życia),  tj. 

osoby w wieku poniżej 18 roku życia 

nie mogą stanowić więcej niż 50% 

grupy docelowej w projekcie, z 

wyłączeniem projektów 

przeznaczonych dla osób: 

a)  wspieranych w ramach 

placówek wsparcia dziennego, 

o których mowa w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej; 

b) przebywających w pieczy 

zastępczej i opuszczających tę 

pieczę, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej; 

c) nieletnich, wobec których 

zastosowano środki 

zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości 

zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach 

nieletnich; 

d) przebywających w 

młodzieżowych ośrodkach 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 
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wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii i specjalnych 

ośrodkach szkolno-

wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie 

oświaty. 

4)  Efektywność społeczna i 

efektywność zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada realizację 

minimalnych poziomów 

efektywności społecznej i 

zatrudnieniowej:  

a) w odniesieniu do osób z 

niepełnosprawnościami minimalny 

poziom efektywności społecznej 

wynosi 34%, a minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 

12%; 

b) w odniesieniu do pozostałych 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

minimalny poziom efektywności 

społecznej wynosi 34%, a 

minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 25%.    

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 beneficjent ma obowiązek pomiaru 

efektywności społecznej i efektywności-

zatrudnieniowej z uwzględnieniem wyłączeń 

wskazanych w ww. Wytycznych. Minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

określa, na podstawie badań, minimalne 

poziomy efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

5)  Diagnoza potrzeb uczestników:   

Projekt zakłada przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb uczestników (w 

przypadku projektów dotyczących 

stosowania instrumentów 

aktywizacji zawodowej w 

przygotowaniu diagnozy musi 

uczestniczyć doradca zawodowy) 

oraz stworzenie dla osób, rodzin i 

środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

ścieżki reintegracji, stworzonej 

indywidualnie dla każdej osoby, 

rodziny, środowiska zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej, 

zasobów, potencjału, predyspozycji, 

potrzeb. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  Przeprowadzenie diagnozy potrzeb 

uczestników projektu umożliwi wnioskodawcy 

dostosowanie form i tematyki wsparcia zgodnie 

ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników, 

którzy w pierwszej kolejności korzystać będą z 

instrumentów aktywnej integracji o charakterze 

społecznym. Kryterium odnosi się do grupy 

docelowej, która jest wskazana w projekcie, tj. 

zapisy odnośnie rodzin odnoszą się wyłącznie 

do projektów, w których grupę docelową 

stanowią rodziny. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 lit. a TAK 

6)  Wsparcie w zakresie usług 

aktywnej integracji: 

a) Wsparcie grup docelowych 

odbywa się z wykorzystaniem usług 

aktywnej integracji o charakterze 

społecznym lub zawodowym lub 

edukacyjnym lub zdrowotnym, 

b) Usługi aktywnej integracji o 

charakterze zawodowym nie mogą 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 
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stanowić pierwszego elementu 

wsparcia w ramach ścieżki 

reintegracyjnej. 

c) Projekty obejmujące wyłącznie 

pracę socjalną nie są wybierane do 

dofinansowania. 

7)  Doświadczenie 

wnioskodawcy/partnera: 

Wnioskodawca lub Partner posiada 

co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w realizacji wsparcia: 

 w obszarze merytorycznym, 

którego dotyczy projekt oraz 

 na terenie, na którym 

realizowany będzie projekt. 

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji projektu poprzez podmioty posiadające 

niezbędne doświadczenie Specyfika projektów 

będących przedmiotem konkursu powoduje, że 

ich realizacja w dużym stopniu zależy od 

doświadczenia wnioskodawcy/partnera i jego 

znajomości problemów na obszarze objętym 

programem rewitalizacji. Wnioskodawca 

powinien precyzyjnie wskazać informacje 

potwierdzające spełnianie kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

8)  Wkład własny: 

Wnioskodawca lub partner wnosi 

wkład własny w wysokości 15 % 

wartości projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego. Obowiązek 

wniesienia wkładu własnego jest niezbędny do 

zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO 

WL 2014-2020.  

. Wkład własny jest obligatoryjny dla każdego 

wnioskodawcy (bez względu na formę prawną).  

Partycypacja wnioskodawcy/partnera w 

finansowaniu projektu zwiększy ich 

odpowiedzialność i dbałość o jakość 

realizowanych działań, jak również pozwoli na 

zapewnienie większej trwałości działań 

finansowanych z EFS. Wprowadzenie takiego 

rozwiązania – w powiązaniu z oceną potencjału 

wnioskodawcy – powinno doprowadzić w efekcie 

do wzmocnienia roli podmiotów obecnych w 

lokalnej społeczności i ograniczyć liczbę 

podmiotów realizujących projekty w obszarach 

niezwiązanych z ich podstawową działalnością.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 lit. a TAK 

9)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

Szkolenia realizowane w ramach 

projektu kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

kompetencje lub kwalifikacje 

uczestników. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości 

szkoleń oferowanych w ramach RPO WL 2014-

2020. Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy 

szkolenia nabędą kompetencje lub kwalifikacje 

rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 
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10)  Kontrakt socjalny: 

Z wszystkimi uczestnikami projektu 

podpisywane są umowy, na wzór 

kontraktu socjalnego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. W 

przypadku projektów realizowanych 

przez ośrodek pomocy społecznej, z 

wszystkimi uczestnikami projektu 

podpisywane są kontrakty socjalne. 

Zastosowanie kontraktu socjalnego lub umowy 

równoważnej ma na celu przezwyciężenie 

trudnej sytuacji życiowej uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

11)  Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu 

zapewniające preferencje dla każdej 

z poniższych grup: (jeżeli taka 

grupa występuje na danym 

obszarze rewitalizowanym): 

 osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w związku  

z rewitalizacją obszarów 

zdegradowanych, o której mowa 

w Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 -

2020, 

 członkowie gospodarstw 

domowych sprawujący opiekę 

nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z nich nie 

pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania 

opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością, 

 osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej 

niż jednej z przesłanek, o 

których mowa w rozdziale 3 pkt 

15 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 

2014 – 2020,  

 osoby o znacznym lub 

Diagnoza zawarta w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020 jednoznacznie wskazuje na 

konieczność wsparcia osób i rodzin 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej.     

Kryterium ma na celu zapewnienie preferencji w 

dostępie do wsparcia dla osób i rodzin 

wskazanych w kryterium, a dodatkowo pozwoli 

na zachowanie komplementarności z 

Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. Kryterium zostanie uznane za 

spełnione w przypadku, gdy Wnioskodawca 

wskaże zgodność grupy docelowej z konkretnym 

programem rewitalizacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 
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umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 

 osoby z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w 

tym osoby z 

niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z 

całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi (w rozumieniu 

zgodnym z Międzynarodową 

Klasyfikacją Chorób i 

Problemów Zdrowotnych), 

 osoby lub rodziny korzystające 

z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 -  zakres wsparcia dla tych 

osób lub rodzin w ramach 

projektu nie będzie powielał 

działań, które dana osoba lub 

rodzina otrzymała lub otrzymuje 

z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ. 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 345
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Komplementarność projektu: 

a) Projekt jest komplementarny z 

innymi projektami zrealizowanymi, 

realizowanymi lub planowanymi do 

realizacji (zgodnie z aktualnym 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

10 1 lit. a 

 

                                                             
345

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

i) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

j) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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programem rewitalizacji) na 

obszarze objętym projektem 

lub 

b) 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. 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Istotnym elementem projektów 

rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich 

komplementarności w różnych wymiarach. W 

szczególności dotyczy to komplementarności: 

przestrzennej, problemowej, proceduralno-

instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł 

finansowania. Kryterium uznaje się za 

spełnione w przypadku, gdy wnioskodawca 

wskaże konkretnie projekt i zakres 

komplementarności z tym projektem.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2)  Realizacja projektu:  

Do realizacji projektu przewiduje się 

wykorzystanie zasobów lokalnej 

społeczności, w tym infrastruktury 

dofinansowanej ze środków 

wspólnotowych i innych, m.in. świetlice 

wiejskie, biblioteki, domy kultury, 

przedszkola itp.  

Kryterium ma na celu wykorzystanie zasobów 

lokalnej społeczności, co może pozytywnie 

wpłynąć na integrację oraz włączenie osób 

zagrożonych wykluczeniem w działalność 

takich placówek.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 lit. a 

3)  Komplementarność z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020:  

Co najmniej 50% uczestników projektu 

to osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia 

dla tych osób lub rodzin w ramach 

projektu nie będzie powielał działań, 

które dana osoba lub rodzina otrzymała 

lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1 lit. a 

4)  Partnerstwo: 

Projekt zakłada realizację działań w 

partnerstwie z podmiotem ekonomii 

społecznej z terenu województwa 

lubelskiego. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL 2014 – 

2020. Celem kryterium jest powiązanie 

projektu z sektorem ekonomii społecznej, 

wykorzystanie potencjału tego sektora i tym 

samym jego rozwój. Zapewni to również 

zwiększenie efektywności działań 

podejmowanych przez j.s.t. w ramach 

realizowanych projektów. Kryterium realizuje 

zalecenia wynikające z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie zapisów we wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

5 1 lit. a 
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OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie. 

NR KARTY
346: 4/11.1/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
18 050 000,00 EURO 

75 214 350,00 ZŁ
347 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a-b, d-f oraz  

nr 2 w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu: 32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu: 30%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 16%. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 5 296, 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 476. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE348 

                                                             
346

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
347

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
348

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowani

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
349

 

1)  Efektywność społeczna i 

efektywność zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada realizację 

minimalnych poziomów 

efektywności społecznej i 

zatrudnieniowej:  

a) w odniesieniu do osób z 

niepełnosprawnościami minimalny 

poziom efektywności społecznej 

wynosi 34%, a minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 

12%; 

b) w odniesieniu do pozostałych 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

minimalny poziom efektywności 

społecznej wynosi 34%, a 

minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 25%.   

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 beneficjent ma obowiązek pomiaru 

efektywności społecznej i efektywności-

zatrudnieniowej z uwzględnieniem wyłączeń 

wskazanych w ww. Wytycznych. Minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

określa, na podstawie badań, minimalne 

poziomy efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1,2 

(efektywnoś

ć 

społeczna) 

 

1 a, b, d 

oraz 2 

(efektywnoś

ć 

zatrudnienio

wa) 

TAK 

2)  Diagnoza potrzeb uczestników:   

Projekt zakłada przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb uczestników (w 

przypadku projektów dotyczących 

stosowania instrumentów 

aktywizacji zawodowej w 

przygotowaniu diagnozy musi 

uczestniczyć doradca zawodowy) 

oraz stworzenie dla osób, rodzin i 

środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

ścieżki reintegracji, stworzonej 

indywidualnie dla każdej osoby, 

rodziny, środowiska zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej, 

zasobów, potencjału, predyspozycji, 

potrzeb. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  Przeprowadzenie diagnozy potrzeb 

uczestników projektu umożliwi wnioskodawcy 

dostosowanie form i tematyki wsparcia zgodnie 

ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników, 

którzy w pierwszej kolejności korzystać będą z 

instrumentów aktywnej integracji o charakterze 

społecznym. Kryterium odnosi się do grupy 

docelowej, która jest wskazana w projekcie, tj. 

zapisy odnośnie rodzin odnoszą się wyłącznie 

do projektów, w których grupę docelową 

stanowią rodziny. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1, 2 TAK 

3)  Wsparcie w zakresie usług 

aktywnej integracji: 

a) Wsparcie grup docelowych 

odbywa się z wykorzystaniem usług 

aktywnej integracji o charakterze 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.   

1 TAK 

                                                                                                                                                                                                                   
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 
danego kryterium). 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
349

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji  określone w regulaminie konkursu. 
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społecznym lub zawodowym lub 

edukacyjnym lub zdrowotnym, 

b) Usługi aktywnej integracji o 

charakterze zawodowym nie mogą 

stanowić pierwszego elementu 

wsparcia w ramach ścieżki 

reintegracyjnej, 

c) Projekty obejmujące wyłącznie 

pracę socjalną nie są wybierane do 

dofinansowania. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

4)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

Szkolenia realizowane w ramach 

projektu kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

kompetencje lub kwalifikacje 

uczestników. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości 

szkoleń oferowanych w ramach RPO WL 2014-

2020. Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy 

szkolenia nabędą kompetencje lub kwalifikacje 

rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1,2 TAK 

5)  Doświadczenie 

wnioskodawcy/partnera: 

Wnioskodawca lub partner posiada 

co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w realizacji wsparcia: 

 w obszarze merytorycznym, 

którego dotyczy projekt oraz 

 na terenie, na którym 

realizowany będzie projekt. 

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji projektu poprzez podmioty posiadające 

niezbędne doświadczenie. Specyfika projektów 

będących przedmiotem konkursu powoduje, że 

ich realizacja w dużym stopniu zależy od 

doświadczenia wnioskodawcy/partnera i jego 

znajomości problemów na obszarze objętym 

programem rewitalizacji. Wnioskodawca 

powinien precyzyjnie wskazać informacje 

potwierdzające spełnianie kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1,2 TAK 

6)  Wkład własny: 

Wnioskodawca lub partner wnosi 

wkład własny w wysokości: 

 projekty ośrodków pomocy 

społecznej/powiatowych 

centrów pomocy rodzinie – 15 

% wartości projektu, 

  pozostałe projekty - minimum 

5% wartości projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego. Obowiązek 

wniesienia wkładu własnego jest niezbędny do 

zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO 

WL 2014-2020.  

Umowa Partnerstwa określa poziom 

współfinansowania m.in. ze środków EFS w 

wysokości 85% na poziomie osi priorytetowej, co 

oznacza konieczności wniesienia 15% wkładu 

krajowego. Wysokość wkładu własnego 

wymaganego od wnioskodawców/partnerów 

będzie uzależniona od poziomu 

współfinansowania ze środków budżetu 

państwa. Współfinansowanie ze środków 

budżetu państwa w zależności od typu 

beneficjenta na poziomie do 10%, oznacza 

konieczność wymagania od beneficjentów 

projektów współfinansowanych z EFS w ramach 

Działania 11.1 wniesienia wkładu własnego we 

1,2 TAK 
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wskazanej w treści kryterium wysokości.  

Kryterium ma również na celu zapewnienie 

odpowiedniej jakości wniosków o 

dofinansowanie projektów, adekwatnych do 

potrzeb jednostek odpowiedzialnych za 

kreowanie polityki edukacyjnej oraz potencjału 

finansowego wnioskodawcy. Wkład własny jest 

obligatoryjny dla każdego wnioskodawcy (bez 

względu na formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu 

projektu zwiększy odpowiedzialność 

beneficjentów i dbałość o jakość realizowanych 

działań, jak również pozwoli na zapewnienie 

większej trwałości działań finansowanych z EFS. 

Wprowadzenie takiego rozwiązania – w 

powiązaniu z oceną potencjału wnioskodawcy – 

powinno doprowadzić w efekcie do wzmocnienia 

roli podmiotów obecnych w lokalnej 

społeczności i ograniczyć liczbę podmiotów 

realizujących projekty w obszarach 

niezwiązanych z ich podstawową działalnością.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

7)  Kontrakt socjalny: 

Z wszystkimi uczestnikami projektu 

podpisywane są umowy, na wzór 

kontraktu socjalnego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. W 

przypadku projektów realizowanych 

przez ośrodek pomocy społecznej, z 

wszystkimi uczestnikami projektu 

podpisywane są kontrakty socjalne. 

 

Zastosowanie kontraktu socjalnego lub umowy 

równoważnej ma na celu przezwyciężenie 

trudnej sytuacji życiowej uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1, 2 TAK 

8)  Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu 

zapewniające preferencje dla każdej 

z poniższych grup: 

 osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej 

niż jednej z przesłanek, o 

których mowa w rozdziale 3 pkt 

15 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego 

Diagnoza zawarta w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020 jednoznacznie wskazuje na 

konieczność wsparcia osób i rodzin 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej.     

Kryterium ma na celu zapewnienie preferencji w 

dostępie do wsparcia dla osób i rodzin 

wskazanych w kryterium, a dodatkowo pozwoli 

na zachowanie komplementarności z 

Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. Wnioskodawca powinien wskazać 

konkretne informacje potwierdzające spełnianie 

kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

1,2 TAK 
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Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 

2014 – 2020,  

 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 (w rozumieniu 

zgodnym z Międzynarodową 

Klasyfikacją Chorób i 

Problemów Zdrowotnych), 

 osoby lub rodziny korzystające 

z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 -  zakres wsparcia dla tych 

osób lub rodzin  

w ramach projektu nie będzie 

powielał działań, które dana 

osoba lub rodzina otrzymała lub 

otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o 

których mowa w PO PŻ. 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

9)  Grupa docelowa: 

Projekty nie mogą być 

skoncentrowane na wsparciu dzieci 

(osoby poniżej 18. roku życia) tj. 

osoby w wieku poniżej 18 roku życia 

nie mogą stanowić więcej niż 50% 

grupy docelowej w projekcie, z 

wyłączeniem projektów 

przeznaczonych dla osób: 

a)  wspieranych w ramach 

placówek wsparcia dziennego, 

o których mowa w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej; 

b) przebywających w pieczy 

zastępczej i opuszczających tę 

pieczę, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej; 

c) nieletnich, wobec których 

zastosowano środki 

zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości 

zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1,2 TAK 
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o postępowaniu w sprawach 

nieletnich; 

d) przebywających w 

młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii i specjalnych 

ośrodkach szkolno-

wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie 

oświaty. 

10)  Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

 

a) Działania w ramach projektu 

realizowane są na rzecz grupy 

docelowej i na obszarze 

objętym rewitalizacją, przy czym 

projekt wynika z aktualnego 

programu rewitalizacji dla tego 

obszaru. 

b) Projekt zakłada preferencję w 

rekrutacji dla osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z 

obszarów objętych programem 

rewitalizacji. 

 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

wsparcia procesu rewitalizacji mającego na celu 

pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, 

stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie 

zjawisku wykluczenia społecznego na obszarach 

degradowanych i zmarginalizowanych. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja i 

synergia projektów finansowanych w ramach 

EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się w 

Wykazie gminnych programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego prowadzonym przez IZ 

RPO. Wnioskodawca powinien zawrzeć zapisy 

świadczące o zakresie zgodności projektu z 

LPR. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 350
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium Liczba 
Zastosowanie 

kryterium do 

                                                             
350

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

k) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

l) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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punktów typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Realizacja projektu: 

Projekt będzie realizowany w 

partnerstwie podmiotów z różnych 

sektorów (publiczny, prywatny, 

społeczny). 

Nawiązywanie współpracy i wzajemne 

oddziaływanie instytucji jest najbardziej 

efektywnym sposobem osiągnięcia 

najlepszych wyników poprzez wykorzystanie 

możliwości jaką daje współpraca 

międzyinstytucjonalna. Celem zastosowania 

kryterium jest zapewnienie lepszej koordynacji 

i komplementarności działań na danym 

terytorium prowadzonych przez różne 

podmioty w odniesieniu do tej samej grupy 

docelowej lub nastawionych na realizację tych 

samych celów. Kryterium uznaje się za 

spełnione w przypadku partnerstwa podmiotów 

przynajmniej 2 różnych sektorów. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1,2 

2)  Struktura grupy docelowej:  

W ramach grupy docelowej osoby z 

niepełnosprawnościami stanowią co 

najmniej 20% ogółu uczestników.  

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, 

iż w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy znajdują się osoby zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z 

niepełnosprawnościami. W związku z 

powyższym wsparcie oferowane w ramach 

Działania 11.1 RPO WL na lata 2014-2020 

skoncentrowane będzie na ww. grupach. 

Realizacja wyznaczonego celu w bezpośredni 

sposób przyczyni się do zmniejszenia 

bierności zawodowej, zwiększenia aktualizacji 

posiadanych umiejętności i kwalifikacji oraz 

poprawy sytuacji zatrudnieniowej i życiowej 

osób z ww. grup.  

Wymagania dotyczące udziału w projektach 

poszczególnych grup uczestników są 

uzasadnione również wartościami wskaźników, 

do osiągnięcia których jest zobligowane 

Województwo Lubelskie w ramach RPO WL 

2014 - 2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

10 1,2 

3)  Komplementarność z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020:  

Co najmniej 50% uczestników projektu 

to osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia 

dla tych osób lub rodzin w ramach 

projektu nie będzie powielał działań, 

które dana osoba lub rodzina otrzymała 

lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1,2 
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4)  Grupa docelowa: 

Co najmniej 55% osób objętych 

wsparciem w projekcie zamieszkuje na 

terenach wiejskich, tj. terenach słabo 

zaludnionych zgodnie z klasyfikacją 

terenów wskazaną w Regulaminie 

konkursu. 

Kryterium wynika z RPO WL 2014-2020. 

Klasyfikacja terenów
351

: 

4) tereny gęsto zaludnione (miasta, 

centra miejskie, obszary miejskie) – 

przynajmniej 50% ludności zamieszkuje 

obszary gęsto zaludnione; 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto 

zaludnionych w województwie lubelskim 

zalicza się miasta Chełm, Zamość i Lublin. 

5) tereny pośrednie (miasta, 

przedmieścia) – mniej niż 50% ludności 

zamieszkuje obszary wiejskie i mniej niż 

50% ludności obszary o dużej gęstości 

zaludnienia
352

; 

 

Według definicji Eurostat do terenów  

pośrednich w województwie lubelskim zalicza 

się gminy miejskie: Międzyrzec Podlaski, 

Terespol, Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała 

Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, 

Tomaszów Lubelski, Lubartów, Świdnik, 

Kraśnik, Łuków, Puławy i Dęblin; gminy 

miejsko-wiejskie: Szczebrzeszyn, Łęczna, 

Janów Lubelski, Bełżyce, Poniatowa, Parczew 

oraz gmina wiejska: Mełgiew.   

6) tereny słabo zaludnione (wiejskie) – 

więcej niż 50% ludności zamieszkuje 

obszary wiejskie
353

; 

Według definicji Eurostat do terenów słabo 

zaludnionych zalicza się pozostałe gminy 

województwa lubelskiego. 

Kryterium dotyczy terenów wskazanych w pkt 

3 niniejszej klasyfikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1,2 

5)  Komplementarność projektu: 

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. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1,2 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

                                                             
351

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA (wersja 2016) 
352

 Obszary o dużej gęstości zaludnienia - 1500 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców. 
353

 Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.  

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA


265 
 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I   

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie. 

NR KARTY
354: 3/11.1/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  IV KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
2 200 000 EURO 

9 411 380,00 ZŁ
355 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a  

w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu: 32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu: 30%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 16%. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 729, 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 65. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE356 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium Zastosowani

e kryterium 

Możliwość 

poprawy/ 

                                                             
354

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
355

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
356

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 
danego kryterium). 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

uzupełnienia 

projektu
357

 

1)  Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

 

Działania w ramach projektu 

realizowane są na rzecz grupy 

docelowej i na obszarze objętym 

rewitalizacją, przy czym projekt 

wynika z aktualnego programu 

rewitalizacji dla tego obszaru. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

wsparcia procesu rewitalizacji, mającego na celu 

pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, 

stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie 

zjawisku wykluczenia społecznego na obszarach 

degradowanych i zmarginalizowanych. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja i 

synergia projektów finansowanych w ramach 

EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się w 

Wykazie gminnych programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego prowadzonym przez IZ 

RPO. Wnioskodawca powinien zawrzeć zapisy 

świadczące o zakresie zgodności projektu z 

LPR. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

2)  Wnioskodawca/partner: 

 

Wnioskodawcą lub partnerem jest 

gmina lub jej jednostka 

organizacyjna z terenu 

województwa lubelskiego. 

Zastosowanie kryterium ma na celu zwiększenie 

dostępu do środków RPO WL na lata 2014-2020 

klientom pomocy społecznej w związku z 

realizowanym przez gminę programem 

rewitalizacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

3)  Grupa docelowa: 

Projekty nie mogą być 

skoncentrowane na wsparciu dzieci 

(osoby poniżej 18. roku życia), tj. 

osoby w wieku poniżej 18 roku życia 

nie mogą stanowić więcej niż 50% 

grupy docelowej w projekcie, z 

wyłączeniem projektów 

przeznaczonych dla osób: 

a)  wspieranych w ramach 

placówek wsparcia dziennego, 

o których mowa w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej; 

b) przebywających w pieczy 

zastępczej i opuszczających tę 

pieczę, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej; 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

                                                             
357

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji  określone w regulaminie konkursu. 
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c) nieletnich, wobec których 

zastosowano środki 

zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości 

zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach 

nieletnich; 

d) przebywających w 

młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii i specjalnych 

ośrodkach szkolno-

wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie 

oświaty. 

4)  Efektywność społeczna i 

efektywność zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada realizację 

minimalnych poziomów 

efektywności społecznej i 

zatrudnieniowej:  

a) w odniesieniu do osób z 

niepełnosprawnościami minimalny 

poziom efektywności społecznej 

wynosi 34%, a minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 

12%; 

b) w odniesieniu do pozostałych 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

minimalny poziom efektywności 

społecznej wynosi 34%, a 

minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 25%.    

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 beneficjent ma obowiązek pomiaru 

efektywności społecznej i efektywności-

zatrudnieniowej z uwzględnieniem wyłączeń 

wskazanych w ww. Wytycznych. Minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

określa, na podstawie badań, minimalne 

poziomy efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

5)  Diagnoza potrzeb uczestników:   

Projekt zakłada przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb uczestników (w 

przypadku projektów dotyczących 

stosowania instrumentów 

aktywizacji zawodowej w 

przygotowaniu diagnozy musi 

uczestniczyć doradca zawodowy) 

oraz stworzenie dla osób, rodzin i 

środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

ścieżki reintegracji, stworzonej 

indywidualnie dla każdej osoby, 

rodziny, środowiska zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej, 

zasobów, potencjału, predyspozycji, 

potrzeb. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  Przeprowadzenie diagnozy potrzeb 

uczestników projektu umożliwi wnioskodawcy 

dostosowanie form i tematyki wsparcia zgodnie 

ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników, 

którzy w pierwszej kolejności korzystać będą z 

instrumentów aktywnej integracji o charakterze 

społecznym. Kryterium odnosi się do grupy 

docelowej, która jest wskazana w projekcie, tj. 

zapisy odnośnie rodzin odnoszą się wyłącznie 

do projektów, w których grupę docelową 

stanowią rodziny. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 lit. a TAK 
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6)  Wsparcie w zakresie usług 

aktywnej integracji: 

a) Wsparcie grup docelowych 

odbywa się z wykorzystaniem 

usług aktywnej integracji o 

charakterze społecznym lub 

zawodowym lub edukacyjnym 

lub zdrowotnym, 

b) Usługi aktywnej integracji o 

charakterze zawodowym nie mogą 

stanowić pierwszego elementu 

wsparcia w ramach ścieżki 

reintegracyjnej. 

c) Projekty obejmujące wyłącznie 

pracę socjalną nie są wybierane do 

dofinansowania. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

7)  Doświadczenie 

wnioskodawcy/partnera: 

Wnioskodawca lub Partner posiada 

co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w realizacji wsparcia: 

 w obszarze merytorycznym, 

którego dotyczy projekt oraz 

 na terenie, na którym 

realizowany będzie projekt. 

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji projektu poprzez podmioty posiadające 

niezbędne doświadczenie Specyfika projektów 

będących przedmiotem konkursu powoduje, że 

ich realizacja w dużym stopniu zależy od 

doświadczenia wnioskodawcy/partnera i jego 

znajomości problemów na obszarze objętym 

programem rewitalizacji. Wnioskodawca 

powinien precyzyjnie wskazać informacje 

potwierdzające spełnianie kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

8)  Wkład własny: 

Wnioskodawca lub partner wnosi 

wkład własny w wysokości 15 % 

wartości projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego. Obowiązek 

wniesienia wkładu własnego jest niezbędny do 

zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO 

WL 2014-2020.  

. Wkład własny jest obligatoryjny dla każdego 

wnioskodawcy (bez względu na formę prawną).  

Partycypacja wnioskodawcy/partnera w 

finansowaniu projektu zwiększy ich 

odpowiedzialność i dbałość o jakość 

realizowanych działań, jak również pozwoli na 

zapewnienie większej trwałości działań 

finansowanych z EFS. Wprowadzenie takiego 

rozwiązania – w powiązaniu z oceną potencjału 

wnioskodawcy – powinno doprowadzić w efekcie 

do wzmocnienia roli podmiotów obecnych w 

lokalnej społeczności i ograniczyć liczbę 

podmiotów realizujących projekty w obszarach 

niezwiązanych z ich podstawową działalnością.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1 lit. a TAK 

9)  Wymogi w zakresie szkoleń:  Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości 1 lit. a TAK 
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Szkolenia realizowane w ramach 

projektu kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

kompetencje lub kwalifikacje 

uczestników. 

szkoleń oferowanych w ramach RPO WL 2014-

2020. Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy 

szkolenia nabędą kompetencje lub kwalifikacje 

rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10)  Kontrakt socjalny: 

Z wszystkimi uczestnikami projektu 

podpisywane są umowy, na wzór 

kontraktu socjalnego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. W 

przypadku projektów realizowanych 

przez ośrodek pomocy społecznej, z 

wszystkimi uczestnikami projektu 

podpisywane są kontrakty socjalne. 

Zastosowanie kontraktu socjalnego lub umowy 

równoważnej ma na celu przezwyciężenie 

trudnej sytuacji życiowej uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 

11)  Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu 

zapewniające preferencje dla każdej 

z poniższych grup: (jeżeli taka 

grupa występuje na danym 

obszarze rewitalizowanym): 

 osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w związku  

z rewitalizacją obszarów 

zdegradowanych, o której mowa 

w Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 -

2020, 

 członkowie gospodarstw 

domowych sprawujący opiekę 

nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z nich nie 

pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania 

opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością, 

 osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej 

niż jednej z przesłanek, o 

których mowa w rozdziale 3 pkt 

15 Wytycznych w zakresie 

Diagnoza zawarta w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020 jednoznacznie wskazuje na 

konieczność wsparcia osób i rodzin 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej.     

Kryterium ma na celu zapewnienie preferencji w 

dostępie do wsparcia dla osób i rodzin 

wskazanych w kryterium, a dodatkowo pozwoli 

na zachowanie komplementarności z 

Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. Kryterium zostanie uznane za 

spełnione w przypadku, gdy Wnioskodawca 

wskaże zgodność grupy docelowej z konkretnym 

programem rewitalizacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a TAK 
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realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 

2014 – 2020,  

 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 (w rozumieniu 

zgodnym z Międzynarodową 

Klasyfikacją Chorób i 

Problemów Zdrowotnych), 

 osoby lub rodziny korzystające 

z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 -  zakres wsparcia dla tych 

osób lub rodzin w ramach 

projektu nie będzie powielał 

działań, które dana osoba lub 

rodzina otrzymała lub otrzymuje 

z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ. 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 358
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

                                                             
358

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

m) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

n) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Komplementarność projektu: 

a) Projekt jest komplementarny z 

innymi projektami zrealizowanymi, 

realizowanymi lub planowanymi do 

realizacji (zgodnie z aktualnym 

programem rewitalizacji) na 

obszarze objętym projektem 

lub 

b) 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. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Istotnym elementem projektów 

rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich 

komplementarności w różnych wymiarach. W 

szczególności dotyczy to komplementarności: 

przestrzennej, problemowej, proceduralno-

instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł 

finansowania. Kryterium uznaje się za 

spełnione w przypadku, gdy wnioskodawca 

wskaże konkretnie projekt i zakres 

komplementarności z tym projektem.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 lit. a 

 

2)  Realizacja projektu:  

Do realizacji projektu przewiduje się 

wykorzystanie zasobów lokalnej 

społeczności, w tym infrastruktury 

dofinansowanej ze środków 

wspólnotowych i innych, m.in. świetlice 

wiejskie, biblioteki, domy kultury, 

przedszkola itp.  

Kryterium ma na celu wykorzystanie zasobów 

lokalnej społeczności, co może pozytywnie 

wpłynąć na integrację oraz włączenie osób 

zagrożonych wykluczeniem w działalność 

takich placówek.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 lit. a 

3)  Komplementarność z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020:  

Co najmniej 50% uczestników projektu 

to osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia 

dla tych osób lub rodzin w ramach 

projektu nie będzie powielał działań, 

które dana osoba lub rodzina otrzymała 

lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1 lit. a 

4)  Partnerstwo: 

Projekt zakłada realizację działań w 

partnerstwie z podmiotem ekonomii 

społecznej z terenu województwa 

lubelskiego. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL 2014 – 

2020. Celem kryterium jest powiązanie 

projektu z sektorem ekonomii społecznej, 

wykorzystanie potencjału tego sektora i tym 

samym jego rozwój. Zapewni to również 

zwiększenie efektywności działań 

podejmowanych przez j.s.t. w ramach 

realizowanych projektów. Kryterium realizuje 

zalecenia wynikające z Wytycznych w zakresie 

5 1 lit. a 
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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. 

 

                                                             
359

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
360

 Każdy projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z  wykorzystywaniem zróżnicowanych form i metod aktywizacji społeczno-zawodowej, w 
tym stosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i/lub zdrowotnej, jak również realizację działań z zakresu aktywnych 
technik poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych spośród katalogu określonego w Zaleceniach Parlamentu Europe jskiego i Rady 
(2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.). Wszystkie działania dostosowane będą do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym 
m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów (ścieżek) działania (wsparcia). 
361

 Realizowane w oparciu o lokalne programy rewitalizacji. 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I  

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji 

oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej 

 

 

NR KARTY
359: 1/11.1/2020 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

II KWARTAŁ 2020 R. 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 11 000 000,00 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: TYP PROJEKTU NR 1 LIT. A, B, D-F, 2 W SZOOP 

 

1. Programy360 na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w których elementem 
jest co najmniej jeden z wymienionych poniżej: 
a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na 

obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej361, 
b) programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, 
d) programy wychodzenia z bezdomności, 
e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, placówek opiekuńczo – 
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362

 Realizacja kompleksowych programów reintegracji społeczno-zawodowej przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i KIS) odbywa się wyłącznie poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i  zawodowej w istniejących ww. 
podmiotach. 
363

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy wniosku w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 

danego kryterium).  

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
364

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich, podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo - 
wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, 

f) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy 
zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu  
i bezdomności; 

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady 
Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 
Społecznej362. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu: 32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu: 45%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 25%. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 

wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r., 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: wartość zostanie określona w 

Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE363 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowani

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnieni

a 

wniosku364 
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naboru 

1)  Efektywność społeczna i 

efektywność zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada realizację 

minimalnych poziomów 

efektywności społecznej i 

efektywności zatrudnieniowej 

określonych przez Ministra 

właściwego ds. rozwoju 

regionalnego. 

 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020 beneficjent ma 

obowiązek pomiaru efektywności społecznej i 

efektywności zatrudnieniowej z uwzględnieniem 

wyłączeń wskazanych w ww. Wytycznych. Minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego określa, 

na podstawie badań, minimalne poziomy 

efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej. Poziomy kryteriów efektywności 

zostaną wskazane w Regulaminie konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1,2 

(efektywność 

społeczna) 

 

1 a, b, d oraz 2 

(efektywność 

zatrudnieniowa) 

TAK 

2)  Diagnoza potrzeb uczestników:   

Projekt zakłada, że proces wsparcia 

osób, rodzin i środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym odbywa 

się w oparciu o ścieżkę reintegracji, 

stworzoną indywidualnie dla 

każdej osoby, rodziny, środowiska 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, z 

uwzględnieniem diagnozy sytuacji 

problemowej, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb.  

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020.  Przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb uczestników projektu umożliwi 

wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki 

wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

uczestników, którzy w pierwszej kolejności 

korzystać będą z instrumentów aktywnej integracji 

o charakterze społecznym. Kryterium odnosi się do 

grupy docelowej, która jest wskazana w projekcie, 

np. zapisy odnośnie rodzin odnoszą się wyłącznie 

do projektów, w których grupę docelową stanowią 

rodziny. 

1,2 

 

TAK 

3)  Wsparcie w zakresie usług 

aktywnej integracji: 

a) wsparcie grup docelowych 

odbywa się z wykorzystaniem usług 

aktywnej integracji o charakterze 

społecznym lub zawodowym lub 

edukacyjnym lub zdrowotnym, 

b) projekty oferują 

zindywidualizowane i 

kompleksowe wsparcie, 

odpowiadające na potrzeby 

uczestnika, nieograniczające 

możliwości dostępu do 

poszczególnych rodzajów usług 

aktywnej integracji, w tym w 

szczególności skierowane na 

zdobycie doświadczenia i 

rozwijanie umiejętności u 

pracodawców i osób fizycznych 

prowadzących działalność 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

1 TAK 
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gospodarczą dla uczestników 

nieposiadających doświadczenia 

zawodowego lub z nieaktualnymi 

kwalifikacjami, 

c) 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 (nie 

dotyczy projektów realizowanych 

przez WTZ, ZAZ, CIS, KIS), 

d) projekty obejmujące wyłącznie 

pracę socjalną nie są wybierane do 

dofinansowania. Praca socjalna 

jest traktowana jako usługa 

aktywnej integracji o charakterze 

społecznym. 

4)  Wsparcie w zakresie usług 

aktywizacji zawodowej: 

Wsparcie dotyczące aktywizacji 

zawodowej w formach 

przewidzianych w Wytycznych 

w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020, jest realizowane na 

zasadach określonych w tych 

wytycznych, o ile szczegółowe 

zasady dotyczące realizacji 

danej formy wsparcia nie 

wynikają z przepisów 

krajowych. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

1,2 TAK 

5)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

Szkolenia realizowane w ramach 

projektu kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

kompetencje lub kwalifikacje 

uczestników. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości 

szkoleń oferowanych w ramach RPO WL 2014-

2020. Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy 

szkolenia nabędą kompetencje lub kwalifikacje 

rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu 

1,2 TAK 

6)  Doświadczenie 

wnioskodawcy/partnera: 

Wnioskodawca lub Wnioskodawca 

i partner/-rzy (w przypadku 

realizacji projektu w partnerstwie) 

posiada/ją co najmniej 2 letnie 

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji projektu poprzez podmioty posiadające 

niezbędne doświadczenie. Specyfika projektów 

będących przedmiotem konkursu powoduje, że ich 

realizacja w dużym stopniu zależy od 

doświadczenia podmiotów realizujących projekt i 

ich znajomości problemów na obszarze realizacji 

1,2 TAK 



276 
 

doświadczenie w realizacji 

wsparcia: 

a) w obszarze merytorycznym, 

którego dotyczy projekt oraz 

b) na terenie, na którym 

realizowany będzie projekt. 

projektu. Wnioskodawca powinien precyzyjnie 

wskazać informacje potwierdzające spełnianie 

kryterium. Wnioskodawca/partner/-rzy powinien 

wykazać doświadczenie w obszarze 

merytorycznym, za realizację którego odpowiada w 

projekcie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

7)  Wkład własny: 

Wnioskodawca lub partner 

wnosi wkład własny w 

wysokości 15 % wartości 

projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu Terytorialnego 

dla Województwa Lubelskiego. Obowiązek 

wniesienia wkładu własnego jest niezbędny do 

zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO 

WL 2014-2020.  

Wkład własny jest obligatoryjny dla każdego 

wnioskodawcy (bez względu na formę prawną).  

Partycypacja wnioskodawcy/partnera w 

finansowaniu projektu zwiększy ich 

odpowiedzialność i dbałość o jakość 

realizowanych działań, jak również pozwoli na 

zapewnienie większej trwałości działań 

finansowanych z EFS. Wprowadzenie takiego 

rozwiązania – w powiązaniu z oceną potencjału 

wnioskodawcy – powinno doprowadzić w 

efekcie do wzmocnienia roli podmiotów 

obecnych w lokalnej społeczności i ograniczyć 

liczbę podmiotów realizujących projekty w 

obszarach niezwiązanych z ich podstawową 

działalnością.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

1,2 TAK 

8)  Kontrakt socjalny: 

Ze wszystkimi uczestnikami 

projektu podpisywane są 

umowy na wzór kontraktu 

socjalnego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, lub 

w przypadku realizacji projektu 

przez OPS, ze wszystkimi 

uczestnikami projektu 

podpisywane są kontrakty 

socjalne, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej .  

Zastosowanie kontraktu socjalnego lub umowy 

na wzór kontraktu socjalnego  ma na celu 

przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej 

uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1, 2 TAK 

9)  Kryteria rekrutacji do 

projektu:  

Projekt zakłada kryteria 

rekrutacji uczestników do 

projektu zapewniające 

preferencje dla każdej z 

Diagnoza zawarta w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020 jednoznacznie wskazuje na 

konieczność wsparcia osób i rodzin 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej.     

1,2 TAK 
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poniższych grup: 

 osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej 

niż jednej z przesłanek, o 

których mowa w rozdziale 3 

pkt 15 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 

2014 – 2020,  

 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 (w rozumieniu 

zgodnym z Międzynarodową 

Klasyfikacją Chorób i 

Problemów Zdrowotnych), 

 osoby lub rodziny korzystające 

z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 -  zakres wsparcia dla 

tych osób lub rodzin  

w ramach projektu nie będzie 

powielał działań, które dana 

osoba lub rodzina otrzymała 

lub otrzymuje z PO PŻ w 

ramach działań 

towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ. 

Kryterium ma na celu zapewnienie preferencji 

w dostępie do wsparcia dla osób i rodzin 

wskazanych w kryterium, a dodatkowo pozwoli 

na zachowanie komplementarności z 

Programem Operacyjnym Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020, zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. Wnioskodawca powinien wskazać 

konkretne informacje potwierdzające  

spełnianie kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10)  Grupa docelowa: 

Projekty nie mogą być 

skoncentrowane na wsparciu dzieci 

(osoby poniżej 18. roku życia) tj. 

osoby w wieku poniżej 18 roku 

życia nie mogą stanowić więcej niż 

50% grupy docelowej w projekcie, z 

wyłączeniem projektów 

przeznaczonych dla osób: 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1,2 TAK 
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a)  wspieranych w ramach 

placówek wsparcia dziennego, 

o których mowa w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej; 

b) przebywających w pieczy 

zastępczej i opuszczających tę 

pieczę, o których mowa w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej; 

c) nieletnich, wobec których 

zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i 

przestępczości zgodnie z ustawą z 

dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach 

nieletnich; 

d) przebywających w 

młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii i 

specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych, o których mowa 

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty. 

11)  Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

Działania w ramach projektu 

realizowane są na obszarze 

objętym rewitalizacją i na rzecz 

grupy docelowej zamieszkującej na 

obszarze rewitalizowanym, przy 

czym projekt wynika z aktualnego 

programu rewitalizacji dla tego 

obszaru, zgodnego z obszarem 

realizacji projektu. 

 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia 

procesu rewitalizacji mającego na celu pobudzenie 

aktywności środowisk lokalnych, stymulowanie 

współpracy na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego na obszarach 

degradowanych i zmarginalizowanych. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja i 

synergia projektów finansowanych w ramach EFS i 

EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się w 

Wykazie gminnych programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego  prowadzonym przez IZ 

RPO. Wnioskodawca powinien zawrzeć zapisy 

świadczące o zakresie zgodności projektu z LPR dla 

każdego obszaru rewitalizowanego zgodnie z 

obszarem realizacji projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 lit. a  TAK 

12)  Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

Projekt zakłada preferencję w 

rekrutacji dla osób lub rodzin 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020.  

1 lit. b,d-f, 2 TAK 
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C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 365
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 
1) Realizacja projektu: 

Projekt będzie realizowany w 

partnerstwie podmiotów z różnych 

sektorów (publiczny, prywatny, 

społeczny). 

Nawiązywanie współpracy i wzajemne 

oddziaływanie instytucji jest najbardziej 

efektywnym sposobem osiągnięcia najlepszych 

wyników poprzez wykorzystanie możliwości 

jaką daje współpraca międzyinstytucjonalna. 

5 1,2 

                                                             
365

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z 

obszarów objętych programem 

rewitalizacji. 

 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia 

procesu rewitalizacji mającego na celu pobudzenie 

aktywności środowisk lokalnych, stymulowanie 

współpracy na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego na obszarach 

degradowanych i zmarginalizowanych. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja i 

synergia projektów finansowanych w ramach EFS i 

EFRR. Program rewitalizacji powinien znajdować się 

w Wykazie gminnych programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego  prowadzonym przez IZ 

RPO.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
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Celem zastosowania kryterium jest 

zapewnienie lepszej koordynacji i 

komplementarności działań na danym 

terytorium prowadzonych przez różne 

podmioty w odniesieniu do tej samej grupy 

docelowej lub nastawionych na realizację tych 

samych celów. Kryterium uznaje się za 

spełnione w przypadku partnerstwa 

podmiotów przynajmniej 2 różnych sektorów. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2)  Grupa docelowa: 

Co najmniej 55% osób objętych 

wsparciem w projekcie zamieszkuje 

na terenach wiejskich, tj. terenach 

słabo zaludnionych zgodnie z 

klasyfikacją terenów wskazaną w 

Regulaminie konkursu. 

Kryterium wynika z RPO WL 2014-2020. 

Klasyfikacja terenów366: 

01 - tereny gęsto zaludnione (miasta, centra 

miejskie, obszary miejskie) – przynajmniej 

50% ludności zamieszkuje obszary gęsto 

zaludnione; 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto 

zaludnionych w województwie lubelskim 

zalicza się miasta Chełm, Zamość i Lublin. 

02 - tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) 

– mniej niż 50% ludności zamieszkuje obszary 

wiejskie i mniej niż 50% ludności obszary o 

dużej gęstości zaludnienia367; 

Według definicji Eurostat do terenów  

pośrednich w województwie lubelskim zalicza 

się gminy miejskie: Międzyrzec Podlaski, 

Terespol, Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała 

Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, 

Tomaszów Lubelski, Lubartów, Świdnik, 

Kraśnik, Łuków, Puławy i Dęblin; gminy 

miejsko-wiejskie: Szczebrzeszyn, Łęczna, 

Janów Lubelski, oraz gminy wiejskie: Kraśnik i 

Konopnica. 

03 - tereny słabo zaludnione (wiejskie) – 

więcej niż 50% ludności zamieszkuje obszary 

wiejskie368; 

Według definicji Eurostat do terenów słabo 

zaludnionych zalicza się pozostałe gminy 

województwa lubelskiego. 

W przypadku gdy projekt realizowany jest na 

obszarze więcej niż jednej gminy we wniosku o 

dofinansowanie należy wybrać kod 

dominujący, tzn.: 

gdy liczba gmin > 3 - kod występujący 

najczęściej; 

gdy liczba gmin = 2 lub 3 - kod gminy o 

5 1,2 

                                                             
366

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA (wersja 2012) 
367

 Obszary o dużej gęstości zaludnienia - 1500 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców. 
368 Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców. 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA


281 
 

największym udziale w powierzchni obszaru 

realizacji projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

3)  Komplementarność z 

Programem Operacyjnym 

Pomoc Żywnościowa 2014-

2020:  

Co najmniej 50% uczestników 

projektu to osoby korzystające z 

Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), 

a zakres wsparcia dla tych osób 

lub rodzin w ramach projektu nie 

będzie powielał działań, które 

dana osoba lub rodzina otrzymała 

lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1,2 

4)  Komplementarność projektu: 

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. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we 

wniosku o dofinansowanie nazwę 

instrumentu/produktu wypracowanego w 

ramach wskazanych w kryterium  programów 

wraz z tytułem realizowanego projektu i nazwa 

programu oraz sposobem implementacji 

rozwiązania/produktu do realizowanego 

projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1,2 
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5)  Realizacja projektu: 

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu na poziomie 30%. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia 

efektywności wsparcia oferowanego w ramach 

RPO WL 2014-2020. Kryterium ma zapewnić, 

że uczestnicy szkolenia nabędą kwalifikacje 

rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w 

Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

Uzyskanie kwalifikacji pozwala w przejrzysty 

sposób przedstawić wiedzę, umiejętności  i 

kompetencje społeczne osób posiadających 

kwalifikację. Stanowi więc cenne źródło 

informacji dla osób planujących swoją ścieżkę 

rozwoju osobistego i zawodowego oraz dla 

pracodawców. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu 

10 1,2 

 

 

 
 

B) Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV  

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  

 

 

NR KARTY
369: 1/11.2/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x    konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

IV KWARTAŁ 2015 

III KWARTAŁ 2016  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym,  

w tym:  

a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, 
ognisk wychowawczych, oferujących zajęcia/programy socjoterapeutyczne, 

b) rozwój i upowszechnienie profesjonalnego i zintegrowanego poradnictwa rodzinnego oraz specjalistycznego 

                                                             
369

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  



283 
 

poradnictwa rodzinnego (m.in. wsparcie tworzenia/funkcjonowania międzygminnych punktów konsultacyjno – 
doradczych, zapewnianie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego),  

c) rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w tym usług ośrodków wsparcia i usług pomocy całodobowej),  
d) upowszechnianie działań asystentów rodziny, działań rodzin wspierających,  
e) rozwój placówek wsparcia dziennego. 

 
2. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym: 

a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, 
b) upowszechnianie działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
c) podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez planowaną restrukturyzację 

tych placówek w celu zmniejszenia liczby dzieci oraz podwyższania wieku dzieci umieszczanych w tych 
placówkach. 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 370

 

Treść kryterium (nazwa) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

Zakres usług wsparcia rodziny 

Projekt obejmuje co najmniej: 

a) realizację działań profilaktycznych 

wspierających rodzinę w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne 

dla rodzin przeżywających trudności w 

pełnieniu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych i/lub rodzin 

zastępczych. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 oraz zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 

Kryterium 2: 

Zakres wsparcia procesu 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 

Projekt zakłada specjalistyczne 

poradnictwo rodzinne dla rodzin 

przeżywających trudności w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo - wychowawczych i/lub 

rodzin zastępczych. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 oraz zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

Kryterium 3: 

Wykorzystanie potencjału placówek 

oświatowych 

Projekty na rzecz rozwoju środowiskowych 

form i placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży oferujących 

zajęcia/programy socjoterapeutyczne (typ 

projektu 1a), zakładają wykorzystanie 

potencjału organizacyjno – technicznego 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania 

Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 

wymiar aktywnej integracji. 

Kryterium przyczyni się do wsparcia systemowych 

rozwiązań na rzecz wzmocnienia funkcji wczesno-

interwencyjnej szkoły poprzez rozwój różnych usług 

profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i 

1a) 

                                                             
370

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 
indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej w ramach oceny formalno-
merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 
do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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szkół i innych placówek oświatowych. młodzieży realizowanych poza szkołą w środowisku.   

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 4: 

Kompleksowość projektów 

1. Wsparcie na rzecz upowszechniania 

działań asystentów rodziny, działań 

rodzin wspierających (typ projektu 1d) 

oraz na rzecz upowszechniania działań 

koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej (typ projektu 2b) nie może 

być realizowane jako samoistny typ 

projektu, lecz jedynie jako działania 

uzupełniające kompleksową ofertę 

usług wsparcia rodziny i/lub pieczy 

zastępczej. 

2.  Projekt zakłada poradnictwo dla 

asystentów rodziny (typ projektu 1d)  

i/lub koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej (typ projektu 2b)  w celu 

podniesienia ich kompetencji 

zawodowych i utrzymania wysokiego 

poziomu świadczonych usług.   

Kryterium ma na celu zapewnienie kompleksowych i 

zintegrowanych usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej w regionie. Przyczyni się również do 

podniesienia efektywności i jakości pracy z rodzinami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym i przeżywającymi 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, jak również z rodzinami zastępczymi 

oraz rodzinnymi domami dziecka  poprzez wzmocnienie 

kompetencji i potencjału kadry pracującej z tymi 

rodzinami. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1d), 2b)  

Kryterium 5: 

Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu zapewniające 

preferencje dla każdej z poniższych grup: 

 rodziny z dzieckiem  

z niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad 

dzieckiem z niepełnosprawnością, 

 osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej 

z przesłanek, o których mowa w 

rozdziale 3 pkt 11 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,  

 osoby o znacznym lub umiarkowanym 

Diagnoza zawarta w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020 jednoznacznie wskazuje na konieczność wsparcia 

osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji życiowej.     

Kryterium ma na celu zapewnienie preferencji w dostępie 

do wsparcia  dla osób i rodzin wskazanych w kryterium, a 

dodatkowo pozwoli na zachowanie komplementarności z 

Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-

2020, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 
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stopniu niepełnosprawności, 

 osoby z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, 

 osoby lub rodziny korzystające z 

Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 -  zakres 

wsparcia tych osób w ramach projektu 

jest komplementarny i uzupełnia 

działania współfinansowane z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących.  

Kryterium 6: 

Wnioskodawca:  

Wnioskodawcą jest podmiot uprawniony 

do realizacji usług wsparcia rodziny i 

systemu pieczy zastępczej zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz podmiot, którego 

statutowym celem/zadaniem jest 

wspieranie rodziny i/lub pieczy zastępczej. 

W przypadku projektów partnerskich 

warunek ten musi zostać spełniony przez 

co najmniej jednego z partnerów w 

projekcie. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 oraz zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości 

działań, które będą realizowane przez podmioty 

posiadające stosowne kompetencje, a ich działalność 

ukierunkowana jest na działania w obszarze wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

Kryterium 7: 

Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Ma ono również 

za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami  

w przypadku większej liczby wniosków od jednego 

wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu 

w charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza  

to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  

w których dany podmiot występuje jako wnioskodawca, 

może występować w innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie wnioski 

złożone  

w odpowiedzi na konkurs,  

w związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę 

kryterium formalnego specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane na 

KOP. 

1, 2 
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Kryterium 8: 

Dostępność usług: 

Projekt zakłada rozwój różnych form 

wsparcia rodziny z dzieckiem w gminach 

województwa lubelskiego, w których 

zidentyfikowano brak takich usług 

wsparcia lub ich ograniczoną dostępność. 

Z danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Lublinie (Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 r.) 

wynika, że na terenie województwa lubelskiego 

występują obszary szczególnie zagrożone ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, gdzie występuje niedobór 

usług skierowanych do rodzin z dziećmi. Kryterium ma na 

celu zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny na 

obszarach deficytowych.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o wykaz 

gmin województwa lubelskiego, w których 

zidentyfikowano brak usług wsparcia rodziny z dzieckiem 

lub ich ograniczoną dostępność, stanowiący załącznik do 

regulaminu konkursu. 

1 

Kryterium 9: 

Usługi wsparcia rodziny: 

Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy 

w opiece i wychowaniu dzieci w formie 

placówek wsparcia dziennego polegają na 

tworzeniu nowych miejsc opieki i 

wychowania w ramach nowych placówek 

wsparcia dziennego i/lub w ramach 

istniejących placówek. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a), 1e)  

Kryterium 10: 

Źródło finansowania usług: 

Ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego nie są finansowane 

świadczenia wypłacane na podstawie 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Świadczenia te mogą stanowić 

wkład własny do projektu. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.. 

1,2 

Kryterium 11: 

Trwałość projektu: 

W przypadku wsparcia na tworzenie 

nowych placówek wsparcia dziennego, 

Beneficjent jest zobowiązany do 

zachowania trwałości po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji 

projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenia usług pomocy w opiece i 

wychowaniu w ramach placówek wsparcia 

dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.. 

1lit. e 
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zastępczej.  

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 371 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

Kryterium 1: 

Wsparcie rodzinnych form pieczy 

zastępczej: 

Projekt zakłada realizację działań 

określonych w typie projektu nr 2a, tj. 

wsparcie rozwoju rodzinnych form 

pieczy zastępczej. 

Kryterium ma na celu wsparcie procesu 

deinstytucjonalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz założeniami 

Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących 

przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności 

poprzez premiowanie działań prowadzących do 

odejścia od opieki instytucjonalnej świadczonej 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 

rzecz rodzinnych form pieczy zastępczej.. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

20 2a 

Kryterium 2: 

Wykorzystanie wypracowanych 

rozwiązań: 

Projekt zakłada wykorzystanie nowych 

bardziej skutecznych i efektywnych 

rozwiązań lub produktów (w tym 

instrumentów, narzędzi, metod pracy) 

w zakresie usług wsparcia rodziny i/lub 

pieczy zastępczej, wypracowanych w 

ramach projektów innowacyjnych i/lub 

systemowych Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 lub projektów 

innowacyjnych Programu Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Kryterium przyczyni się do rozwoju nowych 

rozwiązań, instrumentów, narzędzi i metod pracy 

w zakresie usług wsparcia rodziny i systemu 

pieczy zastępczej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

5 1, 2 

Kryterium 3: 

Partnerstwo: 

Projekt jest realizowany w partnerstwie 

i zakłada działania zarówno na rzecz 

usług wsparcia rodziny (w 

szczególności w zakresie pracy z 

rodziną), jak i wsparcia rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

Partnerstwo obejmuje podmioty z co 

najmniej dwóch sektorów: 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Kryterium umożliwi realizację zintegrowanego 

wsparcia na rzecz usług wsparcia rodziny oraz 

procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 

Przesłanką jego wprowadzenia jest 

obowiązujący ustawowy podział zadań 

pomiędzy gminę i powiat, w szczególności w 

zakresie pracy z rodziną oraz rodzinnej pieczy 

10 1, 2 

                                                             
371

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów. 
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społecznego, prywatnego i 

publicznego. 

zastępczej. Realizacja projektów w partnerstwie 

wielosektorowym, wzmocni współpracę 

podmiotów realizujących zadania wsparcia 

rodziny oraz rodzinnej pieczy zastępczej i 

przyczyni się do zwiększenia efektywności tych 

działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
OŚ PRIORYTETOWA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE  

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV   

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  

NR KARTY
372: 

1/11.2/2016 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  
 IV KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
20 000 000 PLN 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym 

i interwencyjnym. 

2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia 

środowiskowego w miejscu zamieszkania. 

3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.: 

a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,  

b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych. 

4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego
373

, w tym chronionego
374

, treningowego
375

 i 

wspieranego
376

. 

5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 

                                                             
372

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
373

 Wsparcie dla mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne.  
374

 Mieszkanie chronione, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w którym stosowany jest standard usług tej formy 
pomocy wynikający z ww. ustawy.  
375

 Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i 
służy określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) 
w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening  samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej 

integracji. Usługa mieszkania treningowego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności. 
376 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu 

stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom starszym i osobom z  
niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych. Usługa mieszkania 
wspieranego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności.  
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rehabilitacyjnego i wspomagającego. 

/Typy projektów nr 1-5 w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu 

projektu - 90% 

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 - 2% 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 805 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 170 

3. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich - 443 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE377 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1)  Doświadczenie 

wnioskodawcy/partnera: 

 

Wnioskodawca lub partner (w 

przypadku projektów partnerskich) na 

dzień złożenia wniosku posiada 

łącznie co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w świadczeniu usług 

społecznych. Doświadczenie, którym 

legitymuje się wnioskodawca lub 

partner pochodzi z okresu 

maksymalnie 5 lat przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości 

działań, które będą realizowane przez podmioty 

posiadające wiedzę i doświadczenie w świadczeniu 

usług społecznych w formach stacjonarnych. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

3-4 

2) Liczba wniosków: 

 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

1-5 

                                                             
377

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości  logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 
indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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projektu w konkursie. zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Kryterium 

w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie 

do występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w 

których dany podmiot występuje jako 

wnioskodawca, może występować w innych 

wnioskach złożonych w tym samym konkursie w 

charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków 

przez jednego wnioskodawcę Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie ocenia na etapie 

oceny formalnej wszystkie złożone w odpowiedzi na 

dany konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem 

przez wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Listy wniosków o dofinansowanie, które zostały 

przekazane na KOP. 

3) Diagnoza potrzeb: 

 

Projekt odpowiada na potrzeby i 

problemy w zakresie usług 

społecznych, zidentyfikowane na 

obszarze jego realizacji, biorąc pod 

uwagę trendy demograficzne i poziom 

dostępności usług.   

Usługi będą skierowane do grup wymagających 

określonego wsparcia, zgodnie z uzasadnionymi 

potrzebami oraz na obszarze na którym występuje 

niepełna dostępność usług. Diagnoza zostanie 

przygotowana przez wnioskodawcę w oparciu o 

dostępne, weryfikowalne dane / informacje 

dotyczące obszaru wsparcia. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1-5 

 

 

 

 

 

4) Charakter świadczonych usług: 

 

Projekt zakłada usługi świadczone w 

lokalnej społeczności. 

Kryterium wynika z celu Działania 11.2 jakim jest 

wzrost dostępności m.in. usług społecznych 

poprzez wsparcie procesu deinstytucjonalizacji. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1-5 

5) Kryteria rekrutacji do projektu:  

 

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu 

zapewniające preferencje dla każdej z 

poniższych grup: 

 osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których 

mowa w rozdziale 3 pkt 11 

Wytycznych w zakresie realizacji 

Diagnoza zawarta w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020 jednoznacznie wskazuje na 

konieczność wsparcia osób i rodzin znajdujących 

się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.     

Kryterium ma na celu zapewnienie preferencji w 

dostępie do wsparcia dla osób i rodzin wskazanych 

w kryterium, a dodatkowo pozwoli na zachowanie 

komplementarności z Programem Operacyjnym 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020. 

 

1-5 
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przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014 – 2020,  

 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, 

 osoby z niepełnosprawnościami i 

osoby niesamodzielne, których 

dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium 

dochodowego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na 

osobę w rodzinie), 

 osoby lub rodziny korzystające z 

Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 -  zakres 

wsparcia tych osób w ramach 

projektu jest komplementarny i 

uzupełnia działania 

współfinansowane z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

6) Lokalizacja mieszkań chronionych 

i wspomaganych, w tym mieszkań 

treningowych i wspieranych: 

 

Wnioskodawca zapewnia, że 

lokalizacja tworzonego mieszkania 

chronionego i wspomaganego, w tym 

treningowego i wspieranego 

umożliwi mieszkańcom włączenie do 

życia społecznego.  

Kryterium ma na celu zapewnienie lokalizacji 

mieszkań chronionych i wspomaganych, w tym 

mieszkań treningowych i wspieranych na 

obszarze zapobiegającym wykluczeniu 

społecznemu  

i wspomagającym powrót do lokalnej społeczności 

osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Mieszkania nie mogą 

zostać zlokalizowane na terenach utrudniających 

integracje ze społecznością lokalną, tzn. w 

miejscach odludnych, zdegradowanych, nie 

zapewniających warunków do skutecznego 

przygotowania do prowadzenia samodzielnego 

życia.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

4 

7) Kompleksowość wsparcia 

 

Kryterium ma na celu zapewnienie kompleksowych i 

zintegrowanych usług społecznych. Przyczyni się 

5 
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Tworzenie warunków do opieki 

domowej, m.in. funkcjonowanie 

wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego (typ projektu 5) nie 

może być realizowane jako samoistny 

typ projektu, lecz jedynie jako 

uzupełnienie typów projektu nr 1 – 4. 

również do podniesienia jakości usług społecznych 

świadczonych w ramach projektu. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

8) Standard usług 

 

Wsparcie w projekcie obejmuje 

realizację działań zgodnych ze 

standardami określonymi w 

Regulaminie konkursu.  

Kryterium ma za zadanie określenie jednolitego 

minimalnego poziomu świadczenia usług 

społecznych. Standardy zawarte w Regulaminie 

konkursu określają zasady realizacji usług 

określonych w ramach poszczególnych typów 

projektu. Standardy nie wykluczają możliwości 

realizacji innych działań, o ile są one zgodne z 

typem projektu wynikającym z SZOOP RPO WL, 

przepisami prawa oraz z wymaganiami 

wynikającymi z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

 

 Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1-4 

9) Podmioty uprawnione do realizacji 

usług społecznych: 

 

Usługi społeczne są realizowane 

przez podmioty prowadzące w swojej 

działalności statutowej usługi 

społeczne lub przez podmioty 

prowadzące w swojej działalności 

statutowej jednocześnie usługi 

społeczne i zdrowotne.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

1-5 

10) Wsparcie mobilności, autonomii  

i bezpieczeństwa osób z 

niepełnosprawnościami i osób 

niesamodzielnych: 

Wsparcie mobilności, autonomii i 

bezpieczeństwa osób z 

niepełnosprawnościami i osób 

niesamodzielnych możliwe jest 

wyłącznie jako element 

kompleksowych projektów 

dotyczących usług asystenckich lub 

usług opiekuńczych. 

 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 - 5 

 
II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 
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Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 378
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

L

p. 
Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1) Partnerstwo z podmiotem 

ekonomii społecznej: 

 

Projekt zakłada realizację 

działań w partnerstwie  

z podmiotem ekonomii 

społecznej z terenu 

województwa lubelskiego. 

 

Celem kryterium jest powiązanie projektu z 

sektorem ekonomii społecznej i tym samym 

jego rozwój. Zapewni to również zwiększenie 

efektywności działań w ramach 

realizowanych projektów. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1-5 

2) Wnioskodawca / partner: 

 

a) Wnioskodawcą jest 

jednostka samorządu 

terytorialnego,  

albo 

b) w przypadku projektu 

realizowanego przez 

podmiot spoza sektora 

finansów publicznych, 

założono partnerstwo z 

jednostką samorządu 

terytorialnego, na obszarze 

której realizowany jest 

projekt. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020. Celem kryterium jest 

wzmocnienie zdolności do rozwiązywania 

problemów poprzez wykorzystanie 

połączonego potencjału wnioskodawców nie 

będących jednostkami sektora finansów 

publicznych oraz jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

25 1-5 

3) Włączenie społeczności 

lokalnej:  

 

Projekt zapewnia włączenie 

społeczności lokalnej w 

realizowane działania zgodnie 

Włączenie w realizowane działania zgodnie z 

koncepcją empowerment polega na 

angażowaniu społeczności lokalnej w 

podejmowanie decyzji dotyczących projektu i 

umożliwieniu jej przejęcia odpowiedzialności 

za swoje działania, co przekłada się na 

10 1-2 

                                                             
378

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 
będzie polegała na: 

y) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
z) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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z koncepcją empowerment.  świadomość kosztów, poczucie 

przynależności oraz poprawę relacji między 

organizatorem, dostawcami i odbiorcami 

usług. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11  WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV  

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

NR KARTY
379: 1/11.2/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2017380 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
381 431 EURO 

1 645 798,48 ZŁ
381 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem nadwagi, otyłości, wad postawy oraz 

zaburzeniami rozwoju układu ruchu
382

. 

/Typ projektu nr 11 w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

6. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowane i/lub ograniczone problemy 

zdrowotne 90%. 

2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu 

projektu: 45. 

7. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 9 000 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w 

                                                             
379

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
380 Termin ogłoszenia konkursu i rozpoczęcia naboru jest uzależniony od uzyskania pozytywnej (lub warunkowej) opinii Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji dla Regionalnego Programu Zdrowotnego oraz akceptacji kryteriów wyboru projektów w ramach Działania przez Komitet 
Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
381

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
382 Realizacja programów odbywa się w formule regionalnych programów zdrowotnych (RPZ), tj. programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach 
RPO WL 2014-2020. Program polityki zdrowotnej - program polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku ww. programów finansowanych ze środków EFS, wybór reali zatora 
programu polityki zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach real izacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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programie: 450; 

3. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, 

w tym pracodawców: 1; 

4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 234; 

5. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: 4 950. 

 

I OCENA FORMALNA 

 KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE383
 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Zakres wsparcia: 

Działania realizowane w projekcie przez 

wnioskodawcę oraz ewentualnych 

partnerów są zgodne z zakresem 

Programu profilaktyki nadwagi i otyłości 

wśród uczniów klas IV–VI szkół 

podstawowych z terenu województwa 

lubelskiego na lata 2017-2020, który jest 

załącznikiem do Regulaminu konkursu. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Przez programy profilaktyczne rozumie się programy polityki 

zdrowotnej, które uzyskały pozytywną opinię Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły 

wszystkie warunki wskazane w warunkowej opinii AOTMiT. 

Treść ww. programu stanowić będzie załącznik do 

regulaminu konkursu. 

Przedmiotem weryfikacji będzie zgodność projektu z 

Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), o którym 

mowa w treści kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

  Realizacja usług zdrowotnych: 

Realizator usług zdrowotnych 

zaplanowanych w ramach projektu jest 

podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą uprawnionym do tego na mocy 

przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Przedmiotowe kryterium zapewni wysoką jakość i 

skuteczność podejmowanych działań.  

W celu spełnienia kryterium na dzień złożenia wniosku 

realizator usług zdrowotnych musi posiadać wpis do rejestru 

dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie oraz poprzez weryfikację rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą dostępnego pod 

adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/ obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

1 

                                                             
383

  Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”  „NIE 

DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 

zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści 

wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

 Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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3) Grupa docelowa:  

Projekt skierowany jest wyłącznie do 

uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z 

terenu województwa lubelskiego. 

Wnioskodawca obejmie programem polityki zdrowotnej grupy 

docelowe wskazane w RPZ. Osoby objęte wsparciem mogą 

pochodzić tylko z terenu województwa lubelskiego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

4) Cross – financing i zakup środków 

trwałych: 

a) projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  (cross-financing); 

b) zakup środków trwałych  w projekcie 

jest możliwy pod warunkiem 

zagwarantowania trwałości środków 

trwałych (niebędących cross-

financingiem)  przez okres co 

najmniej równy okresowi realizacji 

projektu po jego zakończeniu. 

Projekty przewidziane do realizacji mają uwzględniać 

wsparcie o określonym standardzie. Będą one oceniane pod 

kątem potencjału wnioskodawcy (i partnerów, o ile dotyczy). 

Kryterium zakłada realizację projektów przez podmioty 

posiadające do tego niezbędny potencjał. 

Wyłączenie możliwości zakupów w ramach  cross-financingu 

wynika ze specyfiki wsparcia projektowego, które jest 

kierowane do osób, a nie do instytucji. Założenie, że 

realizatorami projektu będą podmioty posiadające niezbędny 

potencjał i doświadczenie powoduje, że zakupy w ramach 

cross-financingu w projekcie są niezasadne. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

5) Wnioskodawca/partner: 

Wnioskodawcami i partnerami w 

projekcie (w przypadku projektów 

partnerskich) są wyłącznie: 

a) jednostki samorządu terytorialnego i 

ich jednostki organizacyjne, lub 

b) organizacje pozarządowe, lub 

c) podmioty lecznicze wykonujące 

działalność leczniczą
384

 lub ich 

podmioty tworzące, lub 

d) podmioty ekonomii społecznej
385

. 

Kryterium ma na celu zapewnienie, że 

wnioskodawcami/partnerami w projekcie będą wyłącznie 

podmioty do tego uprawnione. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

1 

6) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

jeden wniosek o dofinansowanie w 

ramach konkursu. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie.  

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie 

do występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie jednego wniosku, w których dany podmiot 

występuje jako wnioskodawca, może występować w innych 

wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze 

partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez 

jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie 

wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs, w związku z 

niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Listy wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane 

1 

                                                             
384

 W rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
385

 Podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  
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na KOP. 

7) Okres realizacji projektu:  

Realizacja projektu trwa nie dłużej niż do 

31 grudnia 2020 r. 

Określenie maksymalnego okresu realizacji projektu pozwoli 

na racjonalne zaplanowane wsparcia w ramach projektu oraz 

umożliwi właściwe i szybkie osiągnięcie założonych 

wskaźników projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

8) Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje wsparciem co najmniej  

3 000 uczniów.  

Kryterium ma na celu objęcie wsparciem jak największej 

liczby dzieci w regionie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

9) Grupa docelowa: 

Co najmniej 55% uczniów  objętych 

wsparciem w projekcie uczy się lub 

zamieszkuje na terenach wiejskich, tj. 

terenach słabo zaludnionych zgodnie z 

klasyfikacją terenów wskazaną w 

Regulaminie konkursu. 

Kryterium wynika z RPO WL. 

Klasyfikacja terenów
386

: 

7) tereny gęsto zaludnione (miasta, centra 

miejskie, obszary miejskie) – przynajmniej 50% 

ludności zamieszkuje obszary gęsto zaludnione; 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto 

zaludnionych w województwie lubelskim zalicza się 

miasta Chełm, Zamość i Lublin. 

8) tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) – 

poniżej 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie 

i poniżej 50% ludności obszary o dużej gęstości 

zaludnienia
387

; 

Według definicji Eurostat do terenów pośrednich w 

województwie lubelskim zalicza się gminy: Międzyrzec 

Podlaski, Terespol, Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała 

Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, 

Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Lubartów, 

Konopnica, Łęczna, Świdnik, Janów Lubelski, Kraśnik, 

Łuków, Puławy i Dęblin.   

9) tereny słabo zaludnione (wiejskie) – 50% 

ludności zamieszkuje obszary wiejskie
388

; 

Według definicji Eurostat do terenów słabo 

zaludnionych zalicza się pozostałe gminy 

województwa lubelskiego. 

Kryterium dotyczy terenów wskazanych w pkt 3 niniejszej 

klasyfikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

                                                             
386

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA, 28.10.2014 r. 
387

 Obszary o dużej gęstości zaludnienia - 1500 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców. 
388

 Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.  
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Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 389
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1) Komplementarność 

projektu: 

Projekt jest komplementarny 

z projektami 

współfinansowanymi ze 

środków Unii Europejskiej (w 

tym w ramach perspektywy 

2014-2020) lub z projektami 

finansowanymi ze środków 

krajowych lub innych źródeł. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania i 

uzasadnienia komplementarności projektu z konkretnym 

projektem finansowanym ze środków UE, ze środków 

krajowych lub innych źródeł zrealizowanym przez 

beneficjenta lub partnera projektu. 

Dla spełnienia kryterium należy podać konkretny projekt 

(tytuł, źródło finansowania – konkretny program, okres 

realizacji), z którym projekt jest komplementarny oraz 

opisać komplementarność. Aby spełnić kryterium należy 

wykazać komplementarność z projektem już 

współfinansowanym, tj. będącym przedmiotem umowy o 

dofinansowanie (lub innej podstawy zatwierdzenia projektu 

do realizacji), zawartej przed dniem aplikowania w 

przedmiotowym konkursie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1 

2) Doświadczenie 

wnioskodawcy/ partnera: 

Wnioskodawca lub partner 

posiada co najmniej 3-letnie 

doświadczenie w obszarze 

zgodnym z RPZ. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Ocenie podlegać będzie możliwość zapewnienia wysokiej 

jakości realizowanych projektów. Ocena kryterium pozwoli 

na zbadanie doświadczenia wnioskodawcy i jego 

ewentualnych partnerów w zakresie prowadzenia działań 

będących przedmiotem RPZ. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

3) Wnioskodawca / partner 

Wnioskodawca lub partner 

jest podmiotem 

wykonującym działalność 

leczniczą udzielającym 

świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju podstawowa 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Kryterium ma zapewnić udział podmiotów POZ w realizacji 

projektów, niezależnie od tego czy jest on wnioskodawcą, 

czy partnerem w projekcie. 

W celu spełnienia kryterium wnioskodawca lub parter 

powinien posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki 

10 1 

                                                             
389

  Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na 

etapie oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości  uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na: 

 przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

 przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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opieka zdrowotna na 

podstawie zawartej umowy o 

udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz na 

podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą dostępnego pod adresem: 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

4) Realizator usług 

zdrowotnych: 

Realizator usług 

zdrowotnych zaplanowanych 

w ramach projektu jest 

podmiotem ekonomii 

społecznej. 

Kryterium wynika z RPO WL. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11  WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV  

UŁATWIANIE DOSTĘPU  DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI  USŁUG,  

W  TYM  OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM  

 

NR KARTY
390: 2/11.2/2017 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
4 750 000 EURO 

19 836 000  ZŁ
391 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze 

profilaktycznym
392

 w tym:  

a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic 

środowiskowych, ognisk wychowawczych, oferujących zajęcia/programy socjoterapeutyczne, 

b) rozwój i upowszechnienie profesjonalnego i zintegrowanego poradnictwa rodzinnego oraz specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego (m.in. wsparcie tworzenia/funkcjonowania międzygminnych punktów konsultacyjno– 

doradczych, zapewnianie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego),  

c) rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w tym usług ośrodków wsparcia i usług pomocy całodobowej),  

d) upowszechnianie działań asystentów rodziny, działań rodzin wspierających,  

e) rozwój placówek wsparcia dziennego
393

. 

                                                             
390 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
391

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
392 Zakres usług wsparcia rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
393 

Wsparcie w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz w placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej (typ projektu 1 lit. a) 
oraz  1 lit. e) obligatoryjnie uwzględnia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu zajęcia rozwijające co najmniej dwie z kompetencji kluczowych 
wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 
życie (2006/962/WE). 
Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego (typ projektu 1 lit. a) oraz  1 lit. e) jest możliwe wyłącznie, pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w 
tych placówkach lub rozszerzenia oferty wsparcia. 
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2. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej
394

, w tym: 

a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej
395

, 

b) upowszechnianie działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

c) podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez planowaną 

restrukturyzację tych placówek w celu zmniejszenia liczby dzieci oraz podwyższania wieku dzieci 

umieszczanych w tych placówkach. 

 

/Typy projektu nr 6-7 w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A.Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu 

projektu: 215 

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: 2% 

 

B.Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 2 157 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 452 

3. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: 1 186 

 

I OCENA FORMALNA 

A.KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B.KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE396
 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Zakres usług wsparcia rodziny: 

Projekt obejmuje co najmniej jedną z form 

wsparcia wskazanych w typie projektu nr 1 

lit. b, ukierunkowaną na realizację działań 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

1 

                                                             
394 

Zakres usług wsparcia pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
395 W ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
realizowane jest kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach . 
396  Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE 

DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 

zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 

spełnienia wybranych kryteriów. 

 Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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profilaktycznych wspierających rodzinę w 

pełnieniu funkcji opiekuńczo–

wychowawczych. 

2014-2020, kryterium obliguje do realizacji 

działań profilaktycznych wspierających rodzinę 

w pełnieniu funkcji opiekuńczo–

wychowawczych. Tego typu usługi wsparcia 

rodziny w konsekwencji powinny 

przeciwdziałać umieszczaniu dzieci w pieczy 

zastępczej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2) Kompleksowość wsparcia w projekcie: 

Wsparcie na rzecz upowszechniania działań 

asystentów rodziny, działań rodzin 

wspierających (typ projektu 1d) oraz na 

rzecz upowszechniania działań 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

(typ projektu 2b) nie może być realizowane 

jako samoistny typ projektu, lecz jedynie 

jako działanie uzupełniające kompleksową 

ofertę usług wsparcia rodziny lub pieczy 

zastępczej. 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

kompleksowych i zintegrowanych usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w 

regionie.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. d,  

2 lit. b 

3) Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu zapewniające 

preferencje dla każdej z poniższych grup: 

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego 

jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których mowa w 

rozdziale 3 pkt 13 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,  

 osoby o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, osoby z 

niepełnosprawnością sprzężoną oraz  

osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi, 

 osoby z zaburzeniami psychicznymi 

zdefiniowane w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia 

psychicznego, 

 osoby z niepełnosprawnościami i osoby 

Diagnoza zawarta w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na 

lata 2014–2020 jednoznacznie wskazuje na 

konieczność wsparcia osób i rodzin 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji życiowej.     

Kryterium ma na celu zapewnienie preferencji 

w dostępie do wsparcia dla osób i rodzin 

wskazanych w kryterium, a dodatkowo pozwoli 

na zachowanie komplementarności z 

Programem Operacyjnym Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020, zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 
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niesamodzielne, których dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), 

 osoby lub rodziny korzystające z 

Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 -  zakres 

wsparcia dla tych osób lub rodzin w 

ramach projektu nie będzie powielał 

działań, które dana osoba lub rodzina 

otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących, o 

których mowa w PO PŻ.  

4) Wnioskodawca/partner projektu:  

Wnioskodawcą lub partnerem projektu jest 

podmiot uprawniony do realizacji usług 

wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 oraz zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej 

jakości działań, które będą realizowane przez 

podmioty posiadające stosowne kompetencje, 

a ich działalność ukierunkowana jest na 

działania w obszarze wsparcia rodziny i 

systemu pieczy zastępczej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1, 2 

5) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

konkursie. 

Kryterium umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz 

jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w przedmiotowym 

brzmieniu odnosi się wyłącznie do 

występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. 

Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie 

dwóch wniosków, w których dany podmiot 

występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w 

tym samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch 

wniosków przez jednego wnioskodawcę 

Instytucja Organizująca Konkurs negatywnie 

ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie 

złożone w odpowiedzi na dany konkurs 

wnioski, w związku z niespełnieniem przez 

1, 2 
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wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie Listy wniosków o 

dofinansowanie, które zostały przekazane na 

KOP. 

6) Dostępność usług: 

Projekt zakłada rozwój różnych form 

wsparcia rodziny z dzieckiem w gminach 

województwa lubelskiego, w których 

zidentyfikowano brak takich usług wsparcia 

lub ich ograniczoną dostępność. 

Z danych Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Lublinie (Ocena Zasobów 

Pomocy Społecznej za 2015 r.) wynika, że na 

terenie województwa lubelskiego występują 

obszary szczególnie zagrożone ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, gdzie występuje 

niedobór usług skierowanych do rodzin z 

dziećmi. Kryterium ma na celu zwiększenie 

dostępności usług wsparcia rodziny na 

obszarach deficytowych.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o wykaz 

gmin województwa lubelskiego, w których 

zidentyfikowano brak usług wsparcia rodziny z 

dzieckiem lub ich ograniczoną dostępność, 

stanowiący załącznik do regulaminu konkursu. 

1 

7) Trwałość projektu: 

W przypadku tworzenia nowych miejsc w 

placówkach wsparcia dziennego, 

wnioskodawca jest zobowiązany do 

zachowania ich trwałości po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenia usług pomocy w opiece i 

wychowaniu dziecka w ramach placówek 

wsparcia dziennego. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. e 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A.KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B.KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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C.KRYTERIA PREMIUJĄCE 397
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Wsparcie rodzinnych form 

pieczy zastępczej: 

Projekt zakłada realizację działań 

określonych w typie projektu nr 

2a, tj. wsparcie rozwoju 

rodzinnych form pieczy 

zastępczej. 

Kryterium ma na celu wsparcie procesu 

deinstytucjonalizacji zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej oraz założeniami 

Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących 

przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych 

społeczności poprzez premiowanie działań 

prowadzących do odejścia od opieki 

instytucjonalnej świadczonej w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych na rzecz 

rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

15 2 lit. a 

2) Wykorzystanie wypracowanych 

rozwiązań: 

Projekt zakłada wykorzystanie 

nowych bardziej skutecznych i 

efektywnych rozwiązań lub 

produktów (w tym instrumentów, 

narzędzi, metod pracy) w zakresie 

usług wsparcia rodziny i/lub 

pieczy zastępczej, 

wypracowanych w ramach 

projektów innowacyjnych i/lub 

systemowych Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 lub projektów 

innowacyjnych Programu 

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Kryterium przyczyni się do rozwoju nowych 

rozwiązań, instrumentów, narzędzi i metod 

pracy w zakresie usług wsparcia rodziny i 

systemu pieczy zastępczej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1, 2 

3) Partnerstwo i kompleksowość 

wsparcia: 

Projekt jest realizowany w 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

5 1, 2 

                                                             
397  Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na 

etapie oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

  przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

  przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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partnerstwie i zakłada działania 

zarówno w ramach typu projektu 

nr 1 (na rzecz usług wsparcia 

rodziny w szczególności w 

zakresie pracy z rodziną), jak i w 

ramach typu projektu nr 2 

(dotyczącego wsparcia rodzinnej 

pieczy zastępczej). 

 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Kryterium umożliwi realizację 

zintegrowanego wsparcia na rzecz usług 

wsparcia rodziny oraz procesu 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 

Przesłanką jego wprowadzenia jest 

obowiązujący ustawowy podział zadań 

pomiędzy gminę i powiat, w szczególności w 

zakresie pracy z rodziną oraz rodzinnej 

pieczy zastępczej.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

4) Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

Projekt wynika z aktualnego 

programu rewitalizacji 

obowiązującego na obszarze, na 

którym jest realizowany. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

wsparcia procesu rewitalizacji. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja 

i synergia projektów finansowanych w 

ramach EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się 

w wykazie programów rewitalizacji 

prowadzonym przez IZ RPO aktualnym na 

dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o 

zgodności projektu z aktualnym programem 

rewitalizacji, zawartego we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1, 2 

5) Strategiczne Inwestycje 

Terytorialne (SIT): 

Projekt: 

c) jest realizowany w ramach 

projektów zintegrowanych - tzw. 

Strategicznych Inwestycji 

Terytorialnych, które znajdują 

się w dokumencie pn. 

Przedsięwzięcia o 

priorytetowym znaczeniu dla 

realizacji celów Strategii 

Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

(z perspektywą do 2030 r.) oraz 

d) uzyskał pozytywny wynik oceny 

w trybie negocjacyjno– 

uzgodnieniowym (w ramach 

projektów zintegrowanych, o 

których mowa w lit. a). 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu 

o listę projektów pozytywnie ocenionych w 

ramach trybu negocjacyjno–

uzgodnieniowego dla RPO WL 2014-2020, 

na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, 

zawartego we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

10 1, 2 
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OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV   

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 

usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

NR KARTY
398: 3/11.2/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  IV KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
6 927 287  EURO 

29 436 120,65   ZŁ
399 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i 

interwencyjnym. 

2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia 

środowiskowego w miejscu zamieszkania. 

3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności 

lokalnej: 

a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,  

b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych. 

4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa
400

 chronionego
401

 oraz wspomaganego, w tym  treningowego
402

 i 

wspieranego
403

. 

                                                             
398

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
399

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
400

 Wsparcie dla mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach 
chronionych lub mieszkaniach wspomaganych, przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny m. Liczba miejsc w 
mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 12. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych, możliwe jest tworzenie 
miejsc pobytu okresowego (w zastępstwie za opiekunów faktycznych) lub stałego. Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszka nie socjalne. 
401

 Mieszkanie chronione, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rodzaj i zakres wsparcia św iadczonego w 
mieszkaniu chronionym oraz standard lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. poz. 305 ).  
402

 Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i 
służy określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) 
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5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego. 

/Typ projektu nr 1 – 5 z SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 

90%; 

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: 2% 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 1 052; 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 220; 

3. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: 578. 

 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
404

 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
405

 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie projektu 

w konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie 

warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia 

precyzyjne zaplanowanie 

1-5 NIE 

                                                                                                                                                                                                                   
w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej 
integracji. Usługa mieszkania treningowego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności  (określoną 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). 
403 

Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu 
stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom 
starszym i osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub 
asystenckich. Usługa mieszkania wspieranego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności  (określoną 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).  
404

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 
danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
405

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu.  
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przedsięwzięcia, co pozytywnie 

wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz 

jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się wyłącznie do 

występowania danego podmiotu 

w charakterze wnioskodawcy, a 

nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie 

dwóch wniosków, w których 

dany podmiot występuje jako 

wnioskodawca, może 

występować w innych 

wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze 

partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż 

dwóch wniosków przez jednego 

wnioskodawcę Instytucja 

Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie 

oceny formalno-merytorycznej 

wszystkie złożone w odpowiedzi 

na dany konkurs wnioski, w 

związku z niespełnieniem przez 

wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

Listy wniosków o 

dofinansowanie, które zostały 

przekazane na KOP. 

2) Diagnoza potrzeb: 

Projekt odpowiada na potrzeby i 

problemy w zakresie usług społecznych, 

zidentyfikowane na obszarze jego 

realizacji, biorąc pod uwagę trendy 

demograficzne i poziom dostępności 

usług.   

Usługi będą skierowane do grup 

wymagających określonego 

wsparcia, zgodnie z 

uzasadnionymi potrzebami oraz 

na obszarze, na którym 

występuje niepełna dostępność 

usług. Diagnoza zostanie 

przygotowana przez 

wnioskodawcę przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie, w 

oparciu o dostępne, 

weryfikowalne dane / informacje 

dotyczące obszaru wsparcia. 

Wnioski z diagnozy powinny 

zostać zawarte we wniosku o 

dofinansowanie - jako 

uzasadnienie realizacji 

1-5 

 

 

TAK 
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określonych usług i zakupów w 

projekcie.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

3) Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu zapewniające 

preferencje dla każdej z poniższych 

grup: 

 osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których mowa 

w rozdziale 3 pkt 13 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,  

 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, 

 osoby z niepełnosprawnościami i 

osoby niesamodzielne, których 

dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(na osobę samotnie gospodarującą 

lub na osobę w rodzinie), 

 osoby lub rodziny korzystające z 

Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 -  zakres 

wsparcia tych osób w ramach 

projektu jest komplementarny i 

uzupełnia działania 

Diagnoza zawarta w 

Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa 

Lubelskiego na lata 2014–2020 

jednoznacznie wskazuje na 

konieczność wsparcia osób i 

rodzin znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej.     

Kryterium ma na celu 

zapewnienie preferencji w 

dostępie do wsparcia  dla osób i 

rodzin wskazanych w kryterium, 

a dodatkowo pozwoli na 

zachowanie komplementarności 

z Programem Operacyjnym 

Pomoc Żywnościowa 2014-

2020, zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

1-5 TAK 
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współfinansowane z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących. 

4) Charakter świadczonych usług: 

Projekt zakłada usługi świadczone w 

lokalnej społeczności. 

Kryterium wynika z celu 

Działania 11.2 jakim jest wzrost 

dostępności m.in. usług 

społecznych poprzez wsparcie 

procesu deinstytucjonalizacji.  

Usługi świadczone w lokalnej 

społeczności w Wytycznych w 

zakresie włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa (…) 

definiowane są jako usługi 

umożliwiające osobom 

niezależne życie w środowisku 

lokalnym. Usługi te zapobiegają 

odizolowaniu osób od rodziny i 

środowiska lokalnego, a gdy to 

nie jest możliwe, gwarantują tym 

osobom warunki życia jak 

najbardziej zbliżone do 

warunków domowych i 

rodzinnych oraz umożliwiają 

podtrzymywanie więzi 

rodzinnych i sąsiedzkich Są to 

usługi świadczone w sposób: 

a) zindywidualizowany 

(dostosowany do potrzeb i 

możliwości danej osoby) 

oraz jak najbardziej zbliżony 

do warunków 

odpowiadających życiu w 

środowisku domowym 

i rodzinnym; 

b) umożliwiający odbiorcom 

tych usług kontrolę nad 

swoim życiem i nad 

decyzjami, które ich 

dotyczą; 

c) zapewniający, że odbiorcy 

usług nie są odizolowani od 

ogółu społeczności lub nie 

są zmuszeni do mieszkania 

razem; 

d) gwarantujący, że 

wymagania organizacyjne 

nie mają pierwszeństwa 

przed indywidualnymi 

potrzebami mieszkańców. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

1-5 TAK 
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dofinansowanie projektu. 

5) Trwałość projektu: 

Projekt zakłada zachowanie trwałości 

wspartych w ramach projektu miejsc 

świadczenia usług społecznych po 

zakończeniu jego realizacji co najmniej 

przez okres odpowiadający okresowi 

realizacji projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenia usług społecznych. 

Kryterium ma na celu 

podniesienie efektywności 

wydatkowania środków 

finansowych przeznaczonych na 

realizację wsparcia, poprzez 

zapewnienie realizacji usług 

społecznych po zakończeniu 

realizacji projektów. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1-5 TAK 

6) Działania profilaktyczne: 

Projekt przewiduje realizację działań 

profilaktycznych odnoszących się do 

różnych usług wsparcia dla osób i ich 

rodzin, które mają zapobiec potrzebie 

umieszczenia w zakładzie. W stosunku 

do osób starszych projekt przewiduje 

działania nakierowane na zapobieganie 

chorobom i utracie sprawności oraz 

odzyskaniu niezależności. 

Kryterium wynika z zaleceń 

zawartych w 

„Ogólnoeuropejskich 

wytycznych dotyczących 

przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności”. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

7) Lokalizacja mieszkań chronionych 

oraz mieszkań wspomaganych, w tym 

mieszkań treningowych i 

wspieranych: 

Wnioskodawca zapewnia, że lokalizacja 

tworzonego mieszkania chronionego lub 

wspomaganego, w tym treningowego i 

wspieranego umożliwi  mieszkańcom 

włączenie do życia społecznego.  

Kryterium ma na celu 

zapewnienie lokalizacji 

mieszkań chronionych oraz 

mieszkań wspomaganych, w 

tym mieszkań treningowych i 

wspieranych na obszarze 

zapobiegającym wykluczeniu 

społecznemu i wspomagającym 

powrót do lokalnej społeczności 

osób lub rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Mieszkania nie 

mogą zostać zlokalizowane na 

terenach utrudniających 

integrację ze społecznością 

lokalną, tzn. w miejscach 

odludnych, zdegradowanych, 

nie zapewniających warunków 

do skutecznego przygotowania 

do prowadzenia samodzielnego 

życia.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

4 TAK 
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8) Doświadczenie 

wnioskodawcy/partnera: 

Wnioskodawca lub partner (w przypadku 

projektów partnerskich) na dzień 

złożenia wniosku posiada łącznie co 

najmniej 2 letnie doświadczenie w 

świadczeniu usług społecznych. 

Doświadczenie, którym legitymuje się 

wnioskodawca lub partner pochodzi z 

okresu maksymalnie 5  lat przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie wysokiej jakości 

działań, które będą realizowane 

przez podmioty posiadające 

wiedzę i doświadczenie w 

świadczeniu usług społecznych 

w formach stacjonarnych. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

3-4 TAK 

9) Kompleksowość wsparcia: 

Tworzenie  warunków do opieki 

domowej, m.in. funkcjonowanie 

wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego (typ 

projektu 5) nie może być realizowane 

jako samoistny typ projektu, lecz jedynie 

jako uzupełnienie typów projektu nr 1–4. 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie kompleksowych i 

zintegrowanych usług 

społecznych. Przyczyni się 

również do podniesienia jakości 

usług społecznych 

świadczonych w ramach 

projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 NIE 

 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla 

wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE
 406

  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

                                                             
406

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 
zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania  dofinansowania). Ocena 
spełnienia kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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naboru 

1)  Partnerstwo: 

W przypadku projektu 

realizowanego przez jednostki 

samorządu terytorialnego lub 

ich jednostki organizacyjne 

projekt zakłada realizację 

działań w partnerstwie z 

podmiotem ekonomii 

społecznej z terenu 

województwa lubelskiego. 

Celem kryterium jest powiązanie projektu z 

sektorem ekonomii społecznej i tym samym 

jego rozwój. Zapewni to również zwiększenie 

efektywności działań w ramach realizowanych 

projektów. Kryterium realizuje zalecenia 

wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1-5 

2) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą jest podmiot 

ekonomii społecznej. 

 

 

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 to przyczyni się do 

deinstytucjonalizacji świadczenia usług 

społecznych w regionie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1 - 5 

3) Wnioskodawca / partner: 

c) Wnioskodawcą jest 

jednostka samorządu 

terytorialnego, 

albo 

d) w przypadku projektu  

realizowanego przez 

podmiot spoza sektora 

finansów publicznych, 

założono partnerstwo z 

jednostką samorządu 

terytorialnego, na obszarze 

której realizowany jest 

projekt. 

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. Celem kryterium jest wzmocnienie 

zdolności do rozwiązywania problemów 

poprzez wykorzystanie połączonego 

potencjału wnioskodawców nie będących 

jednostkami sektora finansów publicznych oraz 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1-5 

4) Włączenie społeczności 

lokalnej:  

Projekt zapewnia włączenie 

społeczności lokalnej w 

realizowane działania zgodnie 

Włączenie w realizowane działania zgodnie z 

koncepcją empowerment polega na 

angażowaniu społeczności lokalnej w 

podejmowanie decyzji dotyczących projektu i 

umożliwieniu jej przejęcia odpowiedzialności 

za swoje działania, co przekłada się na 

5 1-2 
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z koncepcją empowerment.  świadomość kosztów, poczucie przynależności 

oraz poprawę relacji między organizatorem, 

dostawcami i odbiorcami usług. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5) Grupa docelowa: 

Co najmniej 60 % uczestników 

projektu/ odbiorców usług 

społecznych stanowią osoby 

zamieszkałe na terenach 

wiejskich, tj. terenach słabo 

zaludnionych zgodnie z 

klasyfikacją terenów wskazaną 

w Regulaminie konkursu. 

Kryterium wynika z zapisów SZOOP RPO WL 

dotyczących terytorialnego wymiaru 

prowadzonej interwencji.  

Klasyfikacja terenów
407

: 

10) tereny gęsto zaludnione (miasta, 

centra miejskie, obszary miejskie) – 

przynajmniej 50% ludności zamieszkuje 

obszary gęsto zaludnione; 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto 

zaludnionych w województwie lubelskim 

zalicza się miasta Chełm, Zamość i Lublin. 

11) tereny pośrednie (miasta, 

przedmieścia)– poniżej 50% ludności 

zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% 

ludności obszary o dużej gęstości 

zaludnienia
408

; 

Według definicji Eurostat do terenów 

pośrednich w województwie lubelskim zalicza 

się gminy: Międzyrzec Podlaski, Terespol, 

Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała Podlaska, 

Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów 

Lubelski, Szczebrzeszyn, Lubartów, 

Konopnica, Łęczna, Świdnik, Janów Lubelski, 

Kraśnik, Łuków, Puławy i Dęblin.   

12) tereny słabo zaludnione (wiejskie) – 

50% ludności zamieszkuje obszary 

wiejskie
409

; 

Według definicji Eurostat do terenów słabo 

zaludnionych zalicza się pozostałe gminy 

województwa lubelskiego. 

Kryterium dotyczy terenów wskazanych w pkt 

3 niniejszej klasyfikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1 – 3, 5 

6) Strategiczne Inwestycje 

Terytorialne (SIT): 

Projekt: 

e) jest realizowany w ramach 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o 

listę projektów pozytywnie ocenionych w 

5 1-5 

                                                             
407

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA, 28.10.2014 r. 
408

 Obszary o dużej gęstości zaludnienia - 1500 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców. 
409

 Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.  
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projektów zintegrowanych - 

tzw. Strategicznych 

Inwestycji Terytorialnych, 

które znajdują się w 

dokumencie pn. 

Przedsięwzięcia o 

priorytetowym znaczeniu dla 

realizacji celów Strategii 

Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020 (z perspektywą do 

2030 r.) oraz 

f) uzyskał pozytywny wynik 

oceny w trybie 

negocjacyjno– 

uzgodnieniowym (w ramach 

projektów zintegrowanych, o 

których mowa w lit. a). 

ramach trybu negocjacyjno–uzgodnieniowego 

dla RPO WL 2014-2020, na podstawie 

oświadczenia wnioskodawcy, zawartego we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

W przypadku braku na dzień ogłoszenia 

konkursu listy, o której mowa powyżej, 

kryterium nie będzie miało zastosowania do 

konkursu. 

7) Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

Projekt wynika z aktualnego 

programu rewitalizacji 

obowiązującego na obszarze, na 

którym jest realizowany. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia 

procesu rewitalizacji. W celu uzyskania korzystnych 

efektów działań rewitalizacyjnych niezbędna jest 

koordynacja i synergia projektów finansowanych w 

ramach EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się w 

wykazie programów rewitalizacji prowadzonym 

przez IZ RPO aktualnym na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zgodności 

projektu z aktualnym programem rewitalizacji, 

zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1-5 

 

 

 

 

 
 
Na mocy uchwały nr 183/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2018 r., 
karta nr 4/11.2/2017 otrzymała nr 2/11.2/2018 oraz nowe brzmienie. 
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OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV   

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  

NR KARTY
410: 5/11.2/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  IV KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
3 232 734 EURO 

13 736 856,59 ZŁ
411 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

6. Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego
412

. 

/Typ projektu nr 9 w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu 

projektu: 90%. 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w 

programie: 2 903; 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 2 903; 

3. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: 1 596. 

 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE413 

                                                             
410

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
411

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
412 

Działania realizowane wyłącznie, jako wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki medycznej (tj. przejścia od usług świadczonych w formach 
instytucjonalnych do usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, realizowany zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia 
od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności i wymagający z jednej strony rozwoju usług świadczonych na poziomie 
lokalnych społeczności, z drugiej - stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej). 
413

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowani

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
414

 

1)  Zakres wsparcia: 

W ramach projektu zostanie 

utworzone Środowiskowe Centrum 

Zdrowia Psychicznego. 

Kryterium zgodne z zaleceniami dotyczącymi 

deinstytucjonalizacji zdrowia psychicznego 

wypracowanego w ramach warsztatów 

zorganizowanych w dniach 6-7.10.2016 r.  przez 

Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z raportem, który 

został przygotowany przez ekspertów z 

European Expert Group on Transition from 

Institutional to Community-Based Care we 

współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz 

Komisją Europejską.  

Kryterium ma na celu zapewnienie realizacji 

kompleksowych i wystandaryzowanych usług na 

rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Spełnienie 

kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 NIE 

2) Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada objęcie uczestników 

projektu będących klientami 

Środowiskowego Centrum Zdrowia 

Psychicznego zindywidualizowanym 

wsparciem, poprzez przygotowanie i 

realizację dla każdego z nich 

Indywidualnego Planu Zdrowienia. 

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej 

jakości usług poprzez dostosowanie wsparcia do 

potrzeb i sytuacji uczestnika. 

Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie odbywa 

się na podstawie indywidualnie stworzonej 

ścieżki zdrowienia, z uwzględnieniem diagnozy 

sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia 

sytuacją problemową, zasobów, potencjału, 

predyspozycji, potrzeb. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1  NIE 

3) Zakres wsparcia: 

Działania zaplanowane przez 

wnioskodawcę w projekcie realizują 

założenia wypracowane w ramach 

projektu pn. „Kompleksowe 

wsparcie osób z zaburzeniami i 

chorobami psychicznymi w 

Warszawie” - model D002 EKON, w 

zakresie usług świadczonych na 

rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi w województwie 

lubelskim.  

Model D002 EKON stanowi 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

 

Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia 

na deinstytucjonalizację usług świadczonych na 

rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 

województwie lubelskim, zgodnie z modelem 

leczenia środowiskowego zaburzeń 

psychicznych wskazanym w dokumencie pn. 

Opis modelu leczenia środowiskowego zaburzeń 

psychicznych w ramach projektu „Kompleksowe 

wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami 

psychicznymi w Warszawie”, nr projektu: 

POWR.04.01.00-00-D002/15  -  wyłonionego do 

dofinansowania w ramach konkursu 

POWR.04.01.00-IZ.00-00-002/15  na 

deinstytucjonalizację usług świadczonych na 

rzecz osób z zaburzeniami i chorobami 

psychicznymi, Działanie 4.1 Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO 

WER).  

1 TAK 

                                                                                                                                                                                                                   
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 

danego kryterium).  

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
414 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

4)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

jeden wniosek o dofinansowanie w 

ramach konkursu. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie.  

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania danego 

podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie 

partnera. Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie jednego wniosku, w których dany 

podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w 

tym samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż jednego 

wniosku przez jednego wnioskodawcę Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie ocenia na 

etapie oceny formalno-merytorycznej wszystkie 

wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs, w 

związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę 

kryterium formalnego specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, 

które zostały przekazane na KOP. 

1 NIE 

5) Doświadczenie 

wnioskodawcy/partnera: 

Wnioskodawca lub partner (w 

przypadku projektów partnerskich) 

na dzień złożenia wniosku posiada 

co najmniej roczne doświadczenie 

w świadczeniu usług zdrowotnych 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Doświadczenie, 

którym legitymuje się wnioskodawca 

lub partner pochodzi z okresu 

maksymalnie 5 lat przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej 

jakości działań, które będą realizowane przez 

podmioty posiadające doświadczenie w 

świadczeniu usług zdrowotnych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

6) Grupa docelowa:  

Projekt skierowany jest wyłącznie 

do osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz ich rodzin, z 

terenu województwa lubelskiego. 

Kryterium nie ma zastosowania do 

działań prewencyjnych oraz 

profilaktyczno-edukacyjnych. 

Celem konkursu jest skierowanie wsparcia do 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich 

rodzin. Osoby objęte wsparciem mogą 

pochodzić tylko z terenu województwa 

lubelskiego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

7) Okres realizacji projektu:  

Realizacja projektu trwa nie dłużej 

niż do 31 grudnia 2020 r. 

 

Określenie maksymalnego okresu realizacji 

projektu pozwoli na racjonalne zaplanowanie 

wsparcia oraz umożliwi właściwe i szybkie 

osiągnięcie założonych wskaźników.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

1 TAK 
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podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

8) Realizacja usług zdrowotnych: 

Udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w ramach projektu jest 

możliwe wyłącznie przez podmioty 

wykonujące działalność leczniczą 

uprawnione do tego na mocy 

przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia. 

Przedmiotowe kryterium zapewni wysoką jakość 

i skuteczność podejmowanych działań.  

W celu spełnienia kryterium na dzień złożenia 
wniosku realizator usług zdrowotnych musi 
posiadać wpis do rejestru dostępnego pod 
adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie oraz poprzez 

weryfikację rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą dostępnego pod adresem: 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/ obowiązującego na 

dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

1 TAK 

9) Wnioskodawca/partner: 

Wnioskodawcami i partnerami w 

projekcie (w przypadku projektów 

partnerskich) są wyłącznie: 

a) jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, lub 

b) organizacje pozarządowe, lub 

c) podmioty lecznicze wykonujące 

działalność leczniczą
415

 lub ich 

podmioty tworzące, lub 

d) podmioty ekonomii społecznej
416

. 

Kryterium ma na celu zapewnienie, że 

wnioskodawcami i partnerami w projekcie będą 

wyłącznie podmioty do tego uprawnione. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

1 NIE 

10) Trwałość: 

Wnioskodawca zapewnia trwałość 

usług realizowanych w ramach 

projektu przez okres co najmniej 

równy okresowi jego realizacji (po 

zakończeniu okresu realizacji 

projektu). 

Kryterium przyczyni się do budowania trwałych 

rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego w regionie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 417
  

                                                             
415

 W rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
416

 Podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  
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NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Zakres terytorialny projektu:  

Działania w ramach projektu 

realizowane są:  

a) na obszarach o ograniczonym 

dostępie do usług zdrowotnych – 

zgodnie z wykazem stanowiącym 

załącznik do Regulaminu konkursu, 

lub 

b)  na obszarach wiejskich (tj. 

terenach słabo zaludnionych 

zgodnie z klasyfikacją terenów 

wskazaną w Regulaminie 

konkursu), lub 

c) na obszarze objętym rewitalizacją, 

przy czym projekt wynika z 

aktualnego programu rewitalizacji 

dla tego obszaru. 

Kryterium wynika z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020. 

Kryterium zapewni kierowanie interwencji na 

rzecz osób zamieszkujących tereny o 

utrudnionym dostępie do świadczenia usług 

zakładanych w konkursie, w tym obszary 

wiejskie i obszary rewitalizowane. 

W przypadku warunku, o którym mowa w lit. a 

kryterium - spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu 

o wykaz stanowiący załącznik do Regulaminu 

konkursu.  

W przypadku warunku, o którym mowa w lit. b 

kryterium - Klasyfikacja terenów
418

: 

13) tereny gęsto zaludnione (miasta, centra 

miejskie, obszary miejskie) – 

przynajmniej 50% ludności zamieszkuje 

obszary gęsto zaludnione; 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto 

zaludnionych w województwie lubelskim 

zalicza się miasta Chełm, Zamość i Lublin. 

14) tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) 

– poniżej 50% ludności zamieszkuje 

obszary wiejskie i poniżej 50% ludności 

obszary o dużej gęstości zaludnienia
419

; 

Według definicji Eurostat do terenów 

pośrednich w województwie lubelskim zalicza 

się gminy: Międzyrzec Podlaski, Terespol, 

Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała Podlaska, 

Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów 

Lubelski, Szczebrzeszyn, Lubartów, 

Konopnica, Łęczna, Świdnik, Janów Lubelski, 

10 1 

                                                                                                                                                                                                                   
417

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). O cena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

o) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

p) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
418

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA, 28.10.2014 r. 
419

 Obszary o dużej gęstości zaludnienia - 1500 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców. 
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Kraśnik, Łuków, Puławy i Dęblin.   

15) tereny słabo zaludnione (wiejskie) – 

50% ludności zamieszkuje obszary 

wiejskie
420

; 

Według definicji Eurostat do terenów słabo 

zaludnionych zalicza się pozostałe gminy 

województwa lubelskiego. 

Kryterium dotyczy terenów wskazanych w pkt 

3 niniejszej klasyfikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

W przypadku warunku, o którym mowa w lit. c 

kryterium - spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy o zgodności projektu z 

aktualnym programem rewitalizacji, zawartego 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Program rewitalizacji powinien znajdować się 

w Wykazie gminnych programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego prowadzonym przez 

IZ RPO, aktualnym na dzień złożenia wniosku. 

2) Doświadczenie wnioskodawcy/ 

partnera: 

Wnioskodawca lub partner posiada co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w 

obszarze, w którym realizowane jest 

wsparcie, tj. w świadczeniu usług 

zdrowotnych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

3) Partnerstwo: 

Projekt realizowany jest w partnerstwie 

z co najmniej jedną organizacją 

pozarządową reprezentującą interesy 

pacjentów i posiadającą co najmniej 2-

letnie doświadczenie w działaniach w 

zakresie danej grupy chorób. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

5 1 

4) Partnerstwo: 

Projekt realizowany jest w partnerstwie 

z partnerem społecznym 

reprezentującym interesy i 

zrzeszającym podmioty świadczące 

usługi w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1 

5) Partnerstwo: 

Projekt realizowany jest w partnerstwie 

z podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą udzielającym świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna na 

podstawie zawartej umowy o udzielanie 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

5 1 

                                                             
420

 Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.  
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świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych. 

6) Realizator usług zdrowotnych: 

Realizator usług zdrowotnych 

zaplanowanych w ramach projektu jest 

podmiotem ekonomii społecznej. 

Kryterium wynika z RPO WL. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV   

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  

NR KARTY
421: 6/11.2/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  IV KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
4 255 000,00 EURO 

17 873 553,00 ZŁ
422 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych  

w szczególności do osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych
423

 
424

. 

/Typ projektu nr 8 w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba* wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu 

projektu: 90%. 

2. Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w 

ramach programu: 450. 

3. Odsetek osób korzystających z usług dziennego domu opieki medycznej pozytywnie oceniających 

funkcjonowanie domu opieki medycznej (na podstawie badania satysfakcji pacjentów lub członków ich 

                                                             
421

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
422

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
423 Realizacja standardu Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) wypracowanego w ramach PO WER.  
424

 Działania realizowane wyłącznie jako wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki medycznej (tj. przejścia od usług świadczonych w formach 
instytucjonalnych do usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, realizowany zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia 
od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności  i wymagający z jednej strony rozwoju usług świadczonych na poziomie 
lokalnych społeczności, z drugiej - stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej).  
* Odsetek wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych. 
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rodzin): min. 80% 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba utworzonych DDOM w ramach programu:   18 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi  

w programie:  1350 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie:   36  

4. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich:    743 

5. Liczba pacjentów, którzy zostaną objęci opieką i ukończyli leczenie w ramach projektu: 75       

6. Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 

zależnymi: 18 

 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE425 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowani

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
426

 

1)  Zakres wsparcia: 

W ramach projektu zostanie 
utworzony Dzienny dom opieki 
medycznej (DDOM) zgodnie ze 
standardem wypracowanym w 
ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 
(POWER).  
Dzienny dom opieki medycznej – 
organizacja i zadania (Standard 
DDOM) stanowi załącznik do 
Regulaminu konkursu.  
 

  

Kryterium zgodne z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i 

zadania (Standard DDOM) został przyjęty 

Uchwałą Komitetu Sterującego nr 49/2017/XIV. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

2)  Obszar działania: 

Projekt obejmuje utworzenie i 

funkcjonowanie jednego Dziennego 

domu opieki medycznej w jednym z 

powiatów województwa lubelskiego 

Konkurs zakłada utworzenie po jednym DDOM 

w każdym powiecie na terenie województwa 

lubelskiego. W ramach RPO WL wsparcie 

kierowane będzie na obszary dotychczas 

nieobjęte działaniami w tym zakresie w PO 

WER. Na terenach powiatów: bialskiego, 

1 NIE 

                                                             
425

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 
danego kryterium). 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
426

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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z wyłączeniem: bialskiego, 

biłgorajskiego, janowskiego, 

włodawskiego, Miasta Biała 

Podlaska oraz Miasta Lublin. 

biłgorajskiego, janowskiego, włodawskiego oraz 

Miasta Biała Podlaska i Miasta Lublin 

funkcjonują już DDOMy, które zostały utworzone 

ze środków PO WER, dlatego też zostają one 

wyłączone ze wsparcia w ramach RPO WL. 

Założenie takie jest zgodne z ideą wsparcia 

działaniami oferowanymi w DDOM jak 

największej liczby potrzebujących osób na 

terenie województwa.  

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden 

projekt na jeden powiat. 

Lista powiatów (uwzględniająca miasta na 

prawach powiatu), na terenie których 

możliwe będzie utworzenie DDOM stanowi 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

3) Wnioskodawca: 

Wnioskodawca jest podmiotem: 

a) który będzie prowadził Dzienny 

dom opieki medycznej utworzony w 

ramach projektu, oraz  

b) leczniczym
427

, funkcjonującym w 

systemie ochrony zdrowia co 

najmniej od 1 stycznia 2015 r., lub 

jego podmiotem tworzącym, oraz 

c) posiadającym umowę z 

Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia lub 

finansowanym z innych środków 

publicznych. 

 

Kryterium będzie służyło wyborowi podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia działalności 

leczniczej, które posiadają potencjał w zakresie 

prowadzenia kompleksowych, 

zdeinstytucjonalizowanych usług medycznych i 

spełniają wymogi standardu DDOM, w tym m.in. 

okresu i czasu funkcjonowania domu oraz liczby 

osób objętych opieką.  

Kryterium pozwoli na wybór podmiotów 

posiadających doświadczenie w zakresie 

świadczenia usług medycznych, co wpłynie 

pozytywnie na jakość świadczonego wsparcia 

oraz zminimalizuje ryzyko w zakresie 

bezpieczeństwa pacjentów.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku  
o dofinansowanie projektu oraz poprzez 
weryfikację rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą dostępnego pod adresem: 
https://rpwdl.csioz.gov.pl/ obowiązującego na 
dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

1 NIE 

4) Trwałość projektu: 

Wnioskodawca zapewnia 

utrzymanie trwałości projektu przez 

okres co najmniej 3 lat po jego 

zakończeniu poprzez: 

a) udzielanie świadczeń 

finansowanych ze środków 

publicznych (bez udziału środków 

europejskich) lub 

b) świadczenie usług 

finansowanych z opłat pobieranych  

Kryterium pozwoli na precyzyjne określenie  

i zweryfikowanie trwałości wypracowanych  

w projekcie rozwiązań w zakresie 

deinstytucjonalizacji usług medycznych 

świadczonych dla osób niesamodzielnych,  

w tym dla osób starszych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

                                                             
427 W rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
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w ramach DDOM w wysokości, 

która nie generuje dochodu lub 

c) zapewnienie utrzymania 

gotowości do wykonywania usług, 

przy jednoczesnym prowadzeniu 

działań informacyjnych o możliwości 

korzystania z DDOM - w razie braku 

finansowania ze środków 

publicznych lub chętnych na 

korzystanie ze świadczeń za 

odpłatnością. 

5) Wartość wnioskowanego 

dofinansowania: 

Wartość wnioskowanego 

dofinansowania nie przekracza 

925 000,00 zł. 

 

Biorąc pod uwagę wysokość alokacji  

na konkurs, wprowadzenie maksymalnego 

progu dofinansowania pojedynczego projektu 

umożliwi dywersyfikację podmiotów 

wdrażających standard dziennego domu opieki 

medycznej. 

Wartość wnioskowanego dofinansowania jest 

wykazywana w pkt 5.12 budżetu projektu  

i  stanowi: koszty ogółem projektu pomniejszone 

o wkład własny oraz dochód. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 NIE 

6) Wkład własny: 

Wnioskodawca zapewnia wkład 

własny w projekcie na poziomie nie 

niższym niż 7,5 %. 

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia 

optymalnej wysokości wkładu krajowego. Wkład 

własny w projekcie stanowi dodatkową 

gwarancję trwałości przedsięwzięcia. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

7) Okres realizacji projektu:  

Realizacja projektu trwa nie dłużej 

niż do 31 grudnia 2020 r. 

 

Określenie maksymalnego okresu realizacji 

projektu pozwoli na racjonalne zaplanowanie 

wsparcia oraz umożliwi właściwe i szybkie 

osiągnięcie założonych wskaźników.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

8) Realizacja usług zdrowotnych: 

Udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w ramach projektu jest 

możliwe wyłącznie przez podmioty 

wykonujące działalność leczniczą 

uprawnione do tego na mocy 

przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI  

w sektorze zdrowia. 

Przedmiotowe kryterium zapewni wysoką jakość 

i skuteczność podejmowanych działań.  

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów  

we wniosku o dofinansowanie. 

1 TAK 

9) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie w 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. 

1 NIE 
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konkursie, w tym nie więcej niż po 

jednym wniosku o dofinansowanie 

dla danego powiatu.  

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie.  

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania danego 

podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie 

partnera. Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie dwóch wniosków, w których dany 

podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych  

w tym samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch 

wniosków w konkursie lub więcej niż jednego 

wniosku dla danego powiatu przez jednego 

wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie oceny formalno-

merytorycznej wszystkie wnioski złożone w 

odpowiedzi na konkurs, w związku z 

niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, 

które zostały przekazane na KOP. 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 428
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Wnioskodawca/partner: 

Wnioskodawca lub partner jest 

podmiotem wykonującym działalność 

Kryterium rekomendowane jest przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia. 

10 1 

                                                             
428

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

q) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

r) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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leczniczą, udzielającym świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna na 

podstawie zawartej umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej z 

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia lub finansowanym z 

innych środków publicznych.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

2)  Współpraca z ośrodkami pomocy 

społecznej: 

W celu zapewnienia wsparcia socjalno-

bytowego pacjenta i jego opiekunów, 

wnioskodawca współpracuje z 

ośrodkiem pomocy społecznej 

właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania pacjenta. 

Kryterium uwzględnia wnioski z Ewaluacji 

bieżącej projektów PO WER dotyczących 

tworzenia i prowadzenia Dziennych Domów 

Opieki Medycznej (DDOM). 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

efektywności i kompleksowości wsparcia  

w zakresie usług skierowanych do osób 

niesamodzielnych. W tym celu Wnioskodawca 

współpracować będzie z ośrodkiem pomocy 

społecznej właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkana pacjenta, a zakres współpracy 

będzie każdorazowo zależał od potrzeb 

pacjenta DDOM. Współpraca nie musi mieć 

sformalizowanej formy. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

20 1 

 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE  

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV   

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

NR KARTY
429: 1/11.2/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
7 030 000,00 EURO 

29 138 647,00 ZŁ
430 

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru: Typ projektu nr 6 – 7 w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

                                                             
429

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
430

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   



328 
 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu 
projektu: 90% 

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: 2% 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 5 643  

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 1 185 

3. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: 3 103 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
431

 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 
typów 

projektów w 
ramach naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 
projektu

432
 

2)  

Zakres usług wsparcia rodziny: 

Projekt obejmuje co najmniej jedną  

z form wsparcia przewidzianą w typie 

projektu nr 6 lit. a lub 6 lit. b lub 6 lit. d 

lub 6 lit. e, ukierunkowaną na realizację 

działań profilaktycznych wspierających 

rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo–

wychowawczych, w tym 

ukierunkowanych na przeciwdziałanie 

umieszczaniu dzieci w pieczy 

zastępczej. 

Zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS  

i EFRR na lata 2014-2020, 

kryterium obliguje do realizacji 

działań profilaktycznych 

wspierających rodzinę  

w pełnieniu funkcji opiekuńczo–

wychowawczych.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

6 TAK 

2) Kompleksowość wsparcia  

w projekcie: 

Wsparcie na rzecz upowszechniania 

działań asystentów rodziny, działań 

rodzin wspierających (typ projektu 6 lit. 

d) oraz na rzecz upowszechniania 

działań koordynatorów rodzinnej pieczy 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie kompleksowych  

i zintegrowanych usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej  

w regionie.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

6 lit. d,  

7 lit. b 

TAK 

                                                             
431

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 

danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
432

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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zastępczej (typ projektu 7 lit. b) nie 

może być realizowane jako samoistny 

typ projektu, lecz jedynie jako działanie 

uzupełniające kompleksową ofertę usług 

wsparcia rodziny lub pieczy zastępczej. 

zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

3) Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu zapewniające 

preferencje dla każdej z poniższych 

grup: 

 osoby lub rodziny zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia 
społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż 
jednej z przesłanek, o których mowa 
w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych  
w zakresie realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego  
i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020,  

 osoby o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności,  

 osoby z niepełnosprawnością 
sprzężoną oraz  osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną  
i osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym 
z Międzynarodową Klasyfikacją 
Chorób i Problemów Zdrowotnych), 

 osoby, rodziny lub środowiska  
zagrożone ubóstwem  lub  
wykluczeniem  społecznym   
w  związku z rewitalizacją obszarów 
zdegradowanych, o której mowa  
w Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020, 

 osoby z zaburzeniami psychicznymi 
zdefiniowane w ustawie z dnia  
19 sierpnia 1994 r o ochronie 
zdrowia psychicznego, 

 osoby lub rodziny korzystające  
z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 -  zakres 
wsparcia dla tych osób lub rodzin w 

Diagnoza zawarta  

w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa 

Lubelskiego na lata 2014–2020 

jednoznacznie wskazuje na 

konieczność wsparcia osób  

i rodzin znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej.     

Kryterium ma na celu 

zapewnienie preferencji  

w dostępie do wsparcia dla osób 

i rodzin wskazanych w 

kryterium, a dodatkowo pozwoli 

na zachowanie 

komplementarności z 

Programem Operacyjnym 

Pomoc Żywnościowa 2014-

2020, zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS  

i EFRR na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

6 TAK 
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ramach projektu nie będzie powielał 
działań, które dana osoba lub rodzina 
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ  
w ramach działań towarzyszących,  
o których mowa w PO PŻ.  

4) Wnioskodawca/partner projektu:  

Wnioskodawcą lub partnerem projektu 

jest podmiot uprawniony do realizacji 

usług wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej zgodnie z ustawą z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

 

Zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS  

i EFRR na lata 2014-2020 oraz 

zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020.  

Kryterium ma na celu 

zapewnienie wysokiej jakości 

działań, które będą realizowane 

przez podmioty posiadające 

stosowne kompetencje, a ich 

działalność ukierunkowana jest 

na działania w obszarze 

wsparcia rodziny i systemu 

pieczy zastępczej. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

6, 7 TAK 

5) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie projektu  

w konkursie. 

Kryterium umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, 

co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności 

projektów oraz jakości 

składanych wniosków  

o dofinansowanie. Kryterium  

w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się wyłącznie do 

występowania danego podmiotu 

w charakterze wnioskodawcy, a 

nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie 

dwóch wniosków, w których 

dany podmiot występuje jako 

wnioskodawca, może 

występować w innych 

wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze 

partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż 

dwóch wniosków przez jednego 

wnioskodawcę Instytucja 

Organizująca Konkurs 

6, 7 NIE 
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negatywnie ocenia na etapie 

oceny formalno-merytorycznej 

wszystkie złożone w odpowiedzi 

na dany konkurs wnioski, w 

związku z niespełnieniem przez 

wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

Listy wniosków  

o dofinansowanie, które zostały 

przekazane na KOP. 

6) Trwałość projektu: 

W przypadku tworzenia nowych miejsc  

w placówkach wsparcia dziennego, 

wnioskodawca jest zobowiązany do 

zachowania ich trwałości po 

zakończeniu realizacji projektu co 

najmniej przez okres odpowiadający 

okresowi realizacji projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenia usług pomocy w opiece  

i wychowaniu dziecka w ramach 

placówek wsparcia dziennego. 

Kryterium nie ma zastosowania do 

środowiskowych form wskazanych  

w typie projektu nr 6 lit. a. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

6 lit. a oraz 6 

lit. e 

TAK 

F. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

G. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 
Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

H. KRYTERIA PREMIUJĄCE
 433

  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 
typów 

projektów w 
ramach 
naboru 

                                                             
433

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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2)  
Wsparcie rodzinnych form 

pieczy zastępczej: 

Projekt zakłada realizację 

działań określonych w typie 

projektu nr 7 lit. a, tj. wsparcie 

rozwoju rodzinnych form 

pieczy zastępczej. 

Kryterium, wynikające z założeń Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020, ma na celu 

wsparcie procesu deinstytucjonalizacji zgodnie 

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz założeniami 

Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących 

przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych 

społeczności poprzez premiowanie działań 

prowadzących do odejścia od opieki 

instytucjonalnej świadczonej w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych na rzecz 

rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

10 7 lit. a 

2) Partnerstwo i 

kompleksowość wsparcia: 

Projekt jest realizowany  

w partnerstwie i zakłada 

działania zarówno w ramach 

typu projektu nr 6 (na rzecz 

usług wsparcia rodziny  

w szczególności w zakresie 

pracy z rodziną), jak i w 

ramach typu projektu nr 7 

(dotyczącego wsparcia 

rodzinnej pieczy zastępczej). 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020. 

Kryterium umożliwi realizację zintegrowanego 

wsparcia na rzecz usług wsparcia rodziny oraz 

procesu deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej. Przesłanką jego wprowadzenia 

jest obowiązujący ustawowy podział zadań 

pomiędzy gminę i powiat, w szczególności  

w zakresie pracy z rodziną oraz rodzinnej 

pieczy zastępczej (w tym potrzeba nawiązania 

współpracy OPS i PCPR lub innych jednostek  

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej lub innych służb 

działających na rzecz dziecka i rodziny lub 

organizacji pozarządowych działających w 

powyższym zakresie).  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

5 6, 7 

3) Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

Projekt wynika z aktualnego 

programu rewitalizacji 

obowiązującego na obszarze, 

na którym jest realizowany. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

wsparcia procesu rewitalizacji. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja  

i synergia projektów finansowanych w ramach 

EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się  

w Wykazie gminnych programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego prowadzonym przez 

IZ RPO aktualnym na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

5 6, 7 
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Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie oświadczenia wnioskodawcy  

o zgodności projektu z aktualnym programem 

rewitalizacji, zawartego we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

4) Strategiczne Inwestycje 

Terytorialne (SIT): 

Projekt: 

g) jest realizowany w ramach 
projektów zintegrowanych - 
tzw. Strategicznych 
Inwestycji Terytorialnych, 
które znajdują się w 
dokumencie pn. 
Przedsięwzięcia o 
priorytetowym znaczeniu dla 
realizacji celów Strategii 
Rozwoju Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-
2020 (z perspektywą do 
2030 r.) oraz 

h) uzyskał pozytywny wynik 
oceny w trybie 
negocjacyjno– 
uzgodnieniowym (w ramach 
projektów zintegrowanych, o 
których mowa w lit. a). 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu  

o listę projektów pozytywnie ocenionych  

w ramach trybu negocjacyjno–

uzgodnieniowego dla RPO WL 2014-2020, na 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy, 

zawartego we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

10 6, 7 

5) Dostępność usług: 

Projekt zakłada rozwój różnych 

form wsparcia rodziny  

z dzieckiem w gminach 

województwa lubelskiego,  

w których zidentyfikowano 

brak takich usług wsparcia lub 

ich ograniczoną dostępność.  

Z danych Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Lublinie (Ocena Zasobów 

Pomocy Społecznej za 2016 r. - załącznik do 

Uchwały Nr XXXI/436/2017 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 

2017 r.) wynika, że na terenie województwa 

lubelskiego występują obszary szczególnie 

zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, gdzie występuje niedobór usług 

skierowanych do rodzin z dziećmi. Kryterium 

ma na celu zwiększenie dostępności usług 

wsparcia rodziny na obszarach deficytowych.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu w oparciu o wykaz 

gmin województwa lubelskiego, w których 

zidentyfikowano brak usług wsparcia rodziny  

z dzieckiem lub ich ograniczoną dostępność, 

stanowiący załącznik do regulaminu konkursu. 

5 6, 7 

6) Partnerstwo z PES: 

Projekt jest realizowany w 

partnerstwie obejmującym co 

najmniej jednostkę sektora 

finansów publicznych oraz 

podmiot ekonomii społecznej. 

Kryterium wynika z 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 zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

5 6, 7 
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OŚ PRIORYTETOWA 11  WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV  

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

NR KARTY
434: 2/11.2/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2018435 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
773 118 EURO 

3 204 496,80 ZŁ
436 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem nadwagi, otyłości, wad postawy oraz zaburzeniami 

rozwoju układu ruchu
437

. 

/Typ projektu nr 11 w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowane i/lub ograniczone problemy 

zdrowotne 90%. 

2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu: 

90% 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 16 680; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w 

programie 667; 

3. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców: 1; 

4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 433; 

5. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: 9 174. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

B. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

                                                             
434

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
435 Termin ogłoszenia konkursu i rozpoczęcia naboru jest uzależniony od uzyskania pozytywnej (lub warunkowej) opinii Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji dla Regionalnego Programu Zdrowotnego oraz akceptacji kryteriów wyboru projektów w ramach Działania przez Komitet 
Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
436

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
437 

Realizacja programów odbywa się w formule regionalnych programów zdrowotnych (RPZ), tj. programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach 
RPO WL 2014-2020. Program polityki zdrowotnej - program polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku ww. programów finansowanych ze środków EFS,  wybór realizatora 
programu polityki zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów rozdziału 13 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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Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE438
 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowa

nie 

kryterium 

do typów 

projektów 

w ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
439

 

1) Zakres wsparcia: 

Działania realizowane w 

projekcie przez wnioskodawcę 

oraz ewentualnych partnerów są 

zgodne z zakresem Programu 

profilaktyki wad postawy i 

zaburzeń rozwoju układu ruchu 

wśród uczniów w wieku 10-14 

lat z terenu województwa 

lubelskiego na lata 2018-2020, 

który jest załącznikiem do 

Regulaminu konkursu. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Przez programy profilaktyczne rozumie się programy 

polityki zdrowotnej, które uzyskały pozytywną opinię 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

(AOTMiT) lub spełniły wszystkie warunki wskazane w 

warunkowej opinii AOTMiT. Treść ww. programu 

stanowić będzie załącznik do regulaminu konkursu. 

Przedmiotem weryfikacji będzie zgodność projektu z 

Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), o którym 

mowa w treści kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 TAK 

2) Realizacja usług 

zdrowotnych: 

Realizator usług zdrowotnych 

zaplanowanych w ramach 

projektu jest podmiotem 

wykonującym działalność 

leczniczą uprawnionym do tego 

na mocy przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Przedmiotowe kryterium zapewni wysoką jakość i 

skuteczność podejmowanych działań.  

W celu spełnienia kryterium na dzień złożenia wniosku 

realizator usług zdrowotnych musi posiadać wpis do 

rejestru dostępnego pod adresem: 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie oraz poprzez weryfikację rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/ 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

1 TAK 

3) Wnioskodawca/partner: 

Wnioskodawcami i partnerami w 

projekcie (w przypadku 

projektów partnerskich) są 

wyłącznie: 

a) jednostki samorządu 

Kryterium ma na celu zapewnienie, że 

wnioskodawcami/partnerami w projekcie będą 

wyłącznie podmioty do tego uprawnione. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

1 NIE 

                                                             
438 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy wniosku w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 

danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
439 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, lub 

b) organizacje pozarządowe, 

lub 

c) podmioty lecznicze 

wykonujące działalność 

leczniczą
440

 lub ich podmioty 

tworzące, lub 

d) podmioty ekonomii 

społecznej
441

. 

 

 

4) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie 

więcej niż jeden wniosek o 

dofinansowanie w ramach 

konkursu 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia 

precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięcia, co 

pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności 

projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie.  

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się 

wyłącznie do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, 

że niezależnie od maksymalnie jednego wniosku, w 

którym dany podmiot występuje jako wnioskodawca, 

może występować w innych wnioskach złożonych w 

tym samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku 

przez jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca 

Konkurs negatywnie ocenia na etapie oceny formalno-

merytorycznej wszystkie wnioski złożone w odpowiedzi 

na konkurs, w związku z niespełnieniem przez 

wnioskodawcę kryterium formalnego specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

1 NIE 

5) Okres realizacji projektu:  

Realizacja projektu trwa nie 

dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. 

 

Określenie maksymalnego okresu realizacji projektu 

pozwoli na racjonalne zaplanowanie wsparcia w 

ramach projektu oraz umożliwi właściwe i szybkie 

osiągnięcie założonych wskaźników projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 TAK 

6) Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje wsparciem co 

najmniej 2 000 uczniów.  

Kryterium ma na celu objęcie wsparciem jak 

największej liczby dzieci w regionie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 NIE 

7) Grupa docelowa: 

Co najmniej 55% uczniów  

objętych wsparciem w projekcie 

uczy się lub zamieszkuje na 

Kryterium wynika z RPO WL. 

Klasyfikacja terenów
442

: 

1) tereny gęsto zaludnione (miasta, centra 

miejskie, obszary miejskie) – przynajmniej 50% 

1 TAK 

                                                             
440

 W rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
441

 Podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
442

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA (wersja 2016) 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA
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terenach wiejskich, tj. terenach 

słabo zaludnionych zgodnie z 

klasyfikacją terenów wskazaną 

w Regulaminie konkursu. 

ludności zamieszkuje obszary gęsto zaludnione; 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto 

zaludnionych w województwie lubelskim zalicza się 

miasta Chełm, Zamość i Lublin. 

2) tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) – 

mniej niż 50% ludności zamieszkuje obszary 

wiejskie i mniej niż 50% ludności obszary o dużej 

gęstości zaludnienia
443

; 

Według definicji Eurostat do terenów  pośrednich w 

województwie lubelskim zalicza się gminy miejskie: 

Międzyrzec Podlaski, Terespol, Radzyń Podlaski, 

Włodawa, Biała Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, 

Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, Lubartów, Świdnik, 

Kraśnik, Łuków, Puławy i Dęblin; gminy miejsko-

wiejskie: Szczebrzeszyn, Łęczna, Janów Lubelski, 

Bełżyce, Poniatowa, Parczew oraz gmina wiejska: 

Mełgiew.   

3) tereny słabo zaludnione (wiejskie) – więcej niż 

50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie
444

; 

Według definicji Eurostat do terenów słabo 

zaludnionych zalicza się pozostałe gminy województwa 

lubelskiego. 

Kryterium dotyczy terenów wskazanych w pkt 3 

niniejszej klasyfikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

D. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 445
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

                                                             
443

 Obszary o dużej gęstości zaludnienia - 1500 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców. 
444

 Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.  
445

  Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na 

etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca  

może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na:  

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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1) Komplementarność projektu: 

Projekt jest komplementarny z 

projektami współfinansowanymi 

ze środków Unii Europejskiej (w 

tym w ramach perspektywy 

2014-2020) lub z projektami 

finansowanymi ze środków 

krajowych lub innych źródeł. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 

ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania i 

uzasadnienia komplementarności projektu z 

konkretnym projektem finansowanym ze środków UE, 

ze środków krajowych lub innych źródeł 

zrealizowanym przez beneficjenta lub partnera 

projektu. 

Dla spełnienia kryterium należy podać konkretny 

projekt (tytuł, źródło finansowania – konkretny 

program, okres realizacji), z którym projekt jest 

komplementarny oraz opisać komplementarność. Aby 

spełnić kryterium należy wykazać komplementarność 

z projektem już współfinansowanym, tj. będącym 

przedmiotem umowy o dofinansowanie (lub innej 

podstawy zatwierdzenia projektu do realizacji), 

zawartej przed dniem aplikowania w przedmiotowym 

konkursie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 

2) Doświadczenie 

wnioskodawcy/ partnera: 

Wnioskodawca lub partner 

posiada co najmniej 3-letnie 

doświadczenie w obszarze 

zgodnym z RPZ. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 

ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Ocenie podlegać będzie możliwość zapewnienia 

wysokiej jakości realizowanych projektów. Ocena 

kryterium pozwoli na zbadanie doświadczenia 

wnioskodawcy i jego ewentualnych partnerów w 

zakresie prowadzenia działań będących przedmiotem 

RPZ. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1 

3) Wnioskodawca / partner: 

Wnioskodawca lub partner jest 

podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna 

na podstawie zawartej umowy o 

udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 

ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Kryterium ma zapewnić udział podmiotów POZ w 

realizacji projektów, niezależnie od tego czy jest on 

wnioskodawcą, czy partnerem w projekcie. 

W celu spełnienia kryterium wnioskodawca lub parter 

powinien posiadać umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz wpis do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą dostępnego pod 

adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

10 1 

4) Realizator usług zdrowotnych: 

Realizatorem usług zdrowotnych 

zaplanowanych w ramach 

projektu jest podmiot ekonomii 

społecznej. 

Kryterium wynika z RPO WL. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 
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OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV   

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 

usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

NR KARTY
446: 3/11.2/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
11 700 000,00 EURO 

48 753 900,00 ZŁ
447 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 2 – 5 w SZOOP 

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

C. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 

146 

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: 2% 

D. Wskaźniki produktu: 

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 1 464 

5. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 307 

6. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: 805 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE448 

                                                             
446

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
447

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
448

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
449

 

1

) 

Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski 

o dofinansowanie projektu w konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie 

warunków umożliwiających korzystanie 

z dofinansowania projektów większej 

liczbie wnioskodawców. Umożliwia 

precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie 

na zwiększenie efektywności projektów 

oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi się 

wyłącznie do występowania danego 

podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza 

to, że niezależnie od maksymalnie 

dwóch wniosków, w których dany 

podmiot występuje jako 

wnioskodawca, może występować w 

innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze 

partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch 

wniosków przez jednego 

wnioskodawcę Instytucja Organizująca 

Konkurs negatywnie ocenia na etapie 

oceny formalno-merytorycznej 

wszystkie złożone w odpowiedzi na 

dany konkurs wnioski, w związku z 

niespełnieniem przez wnioskodawcę 

kryterium formalnego specyficznego. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

2-5 NIE 

2) Diagnoza potrzeb: 

Projekt odpowiada na potrzeby i problemy w 

zakresie usług społecznych, zidentyfikowane na 

obszarze jego realizacji, biorąc pod uwagę trendy 

demograficzne i poziom dostępności usług.   

Zgodnie z zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014–2020 usługi 

będą skierowane do grup 

wymagających określonego wsparcia, 

zgodnie z uzasadnionymi potrzebami 

oraz na obszarze, na którym występuje 

niepełna dostępność usług. Diagnoza 

zostanie przygotowana przez 

wnioskodawcę przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie, w oparciu o 

dostępne, weryfikowalne dane / 

2-5 

 

 

TAK 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 
danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
449

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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informacje dotyczące obszaru 

wsparcia. Wnioski z diagnozy powinny 

zostać zawarte we wniosku o 

dofinansowanie - jako uzasadnienie 

realizacji określonych usług i zakupów 

w projekcie.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

3) Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji uczestników 

do projektu zapewniające preferencje dla każdej 

z poniższych grup: 

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego 

rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek, o których 

mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014 – 2020,  

 osoby o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, 

 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz  

osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną  

i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z 

Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i 

Problemów Zdrowotnych), 

 osoby z niepełnosprawnościami i osoby 

niesamodzielne, 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, 

 osoby z zaburzeniami psychicznymi 

zdefiniowane w ustawie z dnia  

19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia 

psychicznego, 

 osoby lub rodziny korzystające  

z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 - zakres wsparcia 

dla tych osób lub rodzin  

w ramach projektu nie będzie powielał 

działań, które dana osoba lub rodzina 

Diagnoza zawarta w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa 

Lubelskiego na lata 2014–2020 

jednoznacznie wskazuje na konieczność 

wsparcia osób i rodzin znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.     

Kryterium ma na celu zapewnienie 

preferencji w dostępie do wsparcia dla 

osób i rodzin wskazanych w kryterium, 

a dodatkowo pozwoli na zachowanie 

komplementarności z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020, zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

2-5 

 

TAK 
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otrzymała lub otrzymuje  

z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o 

których mowa  

w PO PŻ. 

4) Charakter świadczonych usług: 

Projekt zakłada realizację usług świadczonych w 

lokalnej społeczności. Są to usługi świadczone w 

sposób: 

e) zindywidualizowany (dostosowany do 

potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak 

najbardziej zbliżony do warunków 

odpowiadających życiu w środowisku 

domowym i rodzinnym; 

f) umożliwiający odbiorcom tych usług 

kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, 

które ich dotyczą; 

g) zapewniający, że odbiorcy usług nie są 

odizolowani od ogółu społeczności lub nie są 

zmuszeni do mieszkania razem; 

h) gwarantujący, że wymagania organizacyjne 

nie mają pierwszeństwa przed 

indywidualnymi potrzebami mieszkańców. 

Powyższe warunki muszą zostać spełnione 

łącznie. 

Kryterium wynika z celu Działania 11.2 

jakim jest wzrost dostępności m.in. 

usług społecznych poprzez wsparcie 

procesu deinstytucjonalizacji.  

Usługi świadczone w lokalnej 

społeczności w Wytycznych w zakresie 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa (…) definiowane są jako usługi 

świadczone w interesie ogólnym 

umożliwiające osobom niezależne życie 

w środowisku lokalnym. Usługi te 

zapobiegają odizolowaniu osób od 

rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to 

nie jest możliwe, gwarantują tym 

osobom warunki życia jak najbardziej 

zbliżone do warunków domowych i 

rodzinnych oraz umożliwiają 

podtrzymywanie więzi rodzinnych i 

sąsiedzkich.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2-5 

 

TAK 

5) Trwałość projektu: 

Projekt zakłada zachowanie trwałości wspartych 

w ramach projektu miejsc świadczenia usług 

społecznych po zakończeniu jego realizacji co 

najmniej przez okres odpowiadający okresowi 

realizacji projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 

gotowość podmiotów do świadczenia usług 

społecznych. 

Kryterium ma na celu podniesienie 

efektywności wydatkowania środków 

finansowych przeznaczonych na 

realizację wsparcia, poprzez 

zapewnienie realizacji usług 

społecznych po zakończeniu realizacji 

projektów. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2-5 

 

TAK 

6) Lokalizacja mieszkań chronionych oraz mieszkań 

wspomaganych, w tym mieszkań treningowych i 

wspieranych: 

Wnioskodawca zapewnia, że lokalizacja 

tworzonego mieszkania chronionego lub 

wspomaganego, w tym treningowego i 

wspieranego umożliwi mieszkańcom włączenie 

do życia społecznego.  

Kryterium ma na celu zapewnienie 

lokalizacji mieszkań chronionych oraz 

mieszkań wspomaganych, w tym 

mieszkań treningowych i wspieranych 

na obszarze zapobiegającym 

wykluczeniu społecznemu i 

wspomagającym powrót do lokalnej 

społeczności osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Mieszkania 

nie mogą zostać zlokalizowane na 

terenach utrudniających integrację ze 

społecznością lokalną, tzn. w miejscach 

odludnych, nie zapewniających 

warunków do skutecznego 

4 TAK 
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przygotowania do prowadzenia 

samodzielnego życia.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

7) Doświadczenie wnioskodawcy/partnera: 

Wnioskodawca lub partner (w przypadku 

projektów partnerskich) na dzień złożenia 

wniosku posiada łącznie co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w świadczeniu usług społecznych. 

Doświadczenie, którym legitymuje się 

wnioskodawca lub partner pochodzi z okresu 

maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

wysokiej jakości działań, które będą 

realizowane przez podmioty 

posiadające doświadczenie w 

świadczeniu usług społecznych. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2-5 TAK 

8) Kompleksowość wsparcia: 

Tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. 

funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego (typ projektu 5) nie może być 

realizowane jako samoistny typ projektu, lecz 

jedynie jako uzupełnienie co najmniej jednego z 

typów projektu nr 2–4. 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

kompleksowych i zintegrowanych usług 

społecznych. Przyczyni się również do 

podniesienia jakości usług społecznych 

świadczonych w ramach projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 NIE 

9) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub partner wnosi wkład własny 

w wysokości co najmniej 10% wartości projektu.  

 

Kryterium wynika z konieczności 

zapewnienia optymalnej wysokości 

wkładu krajowego. Wkład własny w 

projekcie stanowi dodatkową 

gwarancję trwałości przedsięwzięcia. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2-5 TAK 

10) Cross – financing i środki trwałe  

w projekcie:  

a) Wydatki w ramach cross-financingu 
stanowią nie więcej niż 30 % wartości 
współfinansowania EFS w projekcie.  

b) Wydatki w ramach limitu na środki trwałe 
stanowią nie więcej niż 30 % wartości 
projektu (włączając cross-financing). 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

lepszego przygotowania miejsc 

świadczenia usług społecznych do 

realizacji zadań. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2-5 TAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
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Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 450
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1)  Partnerstwo: 

W przypadku projektu realizowanego 

przez jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich jednostki 

organizacyjne projekt zakłada 

realizację działań w partnerstwie z 

podmiotem ekonomii społecznej z 

terenu województwa lubelskiego. 

Celem kryterium jest powiązanie projektu  

z sektorem ekonomii społecznej, wykorzystanie 

potencjału tego sektora i tym samym jego rozwój. 

Zapewni to również zwiększenie efektywności działań 

podejmowanych przez j.s.t. w ramach realizowanych 

projektów. Kryterium realizuje zalecenia wynikające z 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

5 2-5 

2) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą jest podmiot 

ekonomii społecznej. 

 

 

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 to przyczyni się do deinstytucjonalizacji 

świadczenia usług społecznych w regionie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

5 2-5 

3) Wnioskodawca / partner: 

e) Wnioskodawcą jest jednostka 

samorządu terytorialnego lub jej 

jednostka organizacyjna, 

albo 

f) w przypadku projektu  

realizowanego przez podmiot 

spoza sektora finansów 

publicznych, założono 

partnerstwo z jednostką 

samorządu terytorialnego lub jej 

jednostką organizacyjną, na 

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. 

Celem kryterium jest wzmocnienie zdolności do 

rozwiązywania problemów poprzez wykorzystanie 

połączonego potencjału wnioskodawców nie będących 

jednostkami sektora finansów publicznych oraz 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

10 2-5 

                                                             
450

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 
zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 
spełnienia kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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obszarze której realizowany jest 

projekt. 

projektu. 

4) Włączenie społeczności lokalnej:  

Projekt zapewnia włączenie 

społeczności lokalnej w realizowane 

działania zgodnie z koncepcją 

empowerment.  

Włączenie w realizowane działania zgodnie z koncepcją 

empowerment polega na angażowaniu społeczności 

lokalnej w podejmowanie decyzji dotyczących projektu i 

umożliwieniu jej przejęcia odpowiedzialności za swoje 

działania, co przekłada się na świadomość kosztów, 

poczucie przynależności oraz poprawę relacji między 

organizatorem, dostawcami i odbiorcami usług. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 2-3 

5) Grupa docelowa: 

Co najmniej 60 % uczestników 

projektu/ odbiorców usług 

społecznych stanowią osoby 

zamieszkałe na terenach wiejskich, tj. 

terenach słabo zaludnionych zgodnie 

z klasyfikacją terenów wskazaną w 

Regulaminie konkursu. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL 2014-2020 oraz 

SZOOP RPO WL dotyczących terytorialnego wymiaru 

prowadzonej interwencji.  

Klasyfikacja terenów451: 

16) tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, 

obszary miejskie) – przynajmniej 50% ludności 

zamieszkuje obszary gęsto zaludnione; 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto 

zaludnionych w województwie lubelskim zalicza się 

miasta Chełm, Zamość i Lublin. 

17) tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) – mniej niż 

50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie i mniej 

niż 50% ludności obszary o dużej gęstości 

zaludnienia452; 

Według definicji Eurostat do terenów pośrednich w 

województwie lubelskim zalicza się gminy miejskie: 

Międzyrzec Podlaski, Terespol, Radzyń Podlaski, 

Włodawa, Biała Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, 

Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, Lubartów, Świdnik, 

Kraśnik, Łuków, Puławy i Dęblin; gminy miejsko-wiejskie: 

Szczebrzeszyn, Łęczna, Janów Lubelski, Bełżyce, 

Poniatowa, Parczew oraz gmina wiejska: Mełgiew. 

18) tereny słabo zaludnione (wiejskie) – więcej niż 50% 

ludności zamieszkuje obszary wiejskie453; 

Według definicji Eurostat do terenów słabo zaludnionych 

zalicza się pozostałe gminy województwa lubelskiego. 

Kryterium dotyczy terenów wskazanych w pkt 3 

niniejszej klasyfikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 2-5 

6) Strategiczne Inwestycje Terytorialne 

(SIT): 

i) Projekt zakłada realizację działań 

w ramach projektów 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020. 

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs musi zostać 

5 2-5 

                                                             
451

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA (wersja 2016) 
452

 Obszary o dużej gęstości zaludnienia - 1500 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców. 
453

 Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców. 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA
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zintegrowanych - tzw. 

Strategicznych Inwestycji 

Terytorialnych, które znajdują się 

w dokumencie pn. 

Przedsięwzięcia o priorytetowym 

znaczeniu dla realizacji celów 

Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (z 

perspektywą do 2030 r.) oraz 

j) fiszka projektu uzyskała 

pozytywny wynik oceny w trybie 

negocjacyjno– uzgodnieniowym 

dla Działania 11.2 RPO WL (w 

ramach projektów 

zintegrowanych, o których mowa 

w lit. a). 

zaktualizowany i dostosowany do wymogów konkursu 

(merytorycznie i finansowo) w stosunku do fiszki, 

będącej przedmiotem oceny w trybie negocjacyjno-

uzgodnieniowym. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu 

o Listę fiszek projektowych dla projektów znajdujących 

się w dokumencie pn. Przedsięwzięcia o priorytetowym 

znaczeniu dla realizacji celów Strategii Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 

r.), ocenionych pozytywnie w ramach trybu 

negocjacyjno-uzgodnieniowego dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 dla trybu konkursowego, na 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy, zawartego we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

7) Zgodność z programem rewitalizacji: 

c) Projekt wynika z aktualnego 

programu rewitalizacji 

obowiązującego na obszarze, na 

którym jest realizowany.  

d) Projekt zakłada preferencję w 

rekrutacji dla osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z 

obszarów objętych programem 

rewitalizacji. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia 

procesu rewitalizacji. W celu uzyskania korzystnych 

efektów działań rewitalizacyjnych niezbędna jest 

koordynacja i synergia projektów finansowanych w 

ramach EFS i EFRR.  

Program rewitalizacji powinien znajdować się w Wykazie 

gminnych programów rewitalizacji województwa 

lubelskiego prowadzonym przez IZ RPO aktualnym na 

dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zgodności 

projektu z aktualnym programem rewitalizacji, 

zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 2-5 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11  WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV  

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

NR KARTY
454: 4/11.2/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 900 000,00 EURO 

                                                             
454

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
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3 794 490,00 ZŁ
455 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

Typ projektu nr 10 w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowane i/lub ograniczone problemy 

zdrowotne: 90% 

2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu: 

131 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 32 972 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w 

programie: 1 318 

3. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców: 1 

4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 329 

5. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: 18 134 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

B. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE456
 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowa

nie 

kryterium 

do typów 

projektów 

w ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
457

 

1) Zakres wsparcia: 

Działania realizowane w 

projekcie przez wnioskodawcę 

oraz ewentualnych partnerów są 

zgodne z zakresem Programu 

profilaktyki wczesnego 

wykrywania zaburzeń słuchu, 

głosu i mowy wśród uczniów 

klas I szkół podstawowych z 

terenu województwa lubelskiego 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Przez programy profilaktyczne rozumie się programy 

polityki zdrowotnej, które uzyskały pozytywną opinię 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

(AOTMiT) lub spełniły wszystkie warunki wskazane w 

warunkowej opinii AOTMiT. Treść ww. programu 

stanowić będzie załącznik do regulaminu konkursu. 

Przedmiotem weryfikacji będzie zgodność projektu z 

10 TAK 

                                                             
455

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
456

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy wniosku w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 

danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
457 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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na lata 2018 - 2021, który jest 

załącznikiem do Regulaminu 

konkursu. 

Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), o którym 

mowa w treści kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2) Realizacja usług 

zdrowotnych: 

Wnioskodawca zapewnia, że 

realizatorem usług zdrowotnych 

zaplanowanych w ramach 

projektu będzie podmiot 

wykonujący działalność 

leczniczą uprawniony do tego 

na mocy przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Przedmiotowe kryterium zapewni wysoką jakość i 

skuteczność podejmowanych działań.  

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie oświadczenia we wniosku 

o dofinansowanie, że usługi zdrowotne będą 

realizowane przez podmiot/y wykonujące działalność 

leczniczą. 

 Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, 

uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego jest podmiot wpisany do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

10 TAK 

3) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcami w projekcie  

są wyłącznie: 

e) jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, lub 

f) organizacje pozarządowe, 

lub 

g) podmioty lecznicze 

wykonujące działalność 

leczniczą
458

  lub ich 

podmioty tworzące, lub 

h) podmioty ekonomii 

społecznej
459

 

Kryterium ma na celu zapewnienie, że wnioskodawcami 

w projekcie będą wyłącznie podmioty do tego 

uprawnione. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

 

 

10 NIE 

4) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie 

więcej niż jeden wniosek o 

dofinansowanie w ramach 

konkursu. 

 

Kryterium wynika z rekomendacji Komitetu Sterującego 

ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Kryterium umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości składanych 

wniosków o dofinansowanie.  

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się do 

występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy. Oznacza to, że w przypadku złożenia 

więcej niż jednego wniosku przez wnioskodawcę 

Instytucja Organizująca Konkurs negatywnie ocenia na 

etapie oceny formalno-merytorycznej wszystkie wnioski 

złożone przez niego w odpowiedzi na konkurs, w 

związku z niespełnieniem kryterium formalnego 

specyficznego.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, które 

10 NIE 

                                                             
458

 W rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
459

 Podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
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zostały przekazane na KOP. 

5) Doświadczenie 

wnioskodawcy/ partnera:  

Wnioskodawca posiada co 

najmniej 2-letnie doświadczenie 

w obszarze zgodnym z RPZ  

(tj. łącznie w profilaktyce wad 

słuchu, głosu i mowy). 

W przypadku projektów 

partnerskich, wnioskodawca lub 

partner łącznie legitymuje się co 

najmniej 2-letnim 

doświadczeniem w obszarze 

zgodnym z RPZ (tj. łącznie w 

ramach partnerstwa: w 

profilaktyce wad słuchu, głosu i 

mowy). 

Doświadczenie liczone 

maksymalnie z okresu 5 lat 

przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.  

Kryterium wynika z rekomendacji Komitetu Sterującego 

ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.   

Ocenie podlegać będzie możliwość zapewnienia 

wysokiej jakości realizowanych projektów. Ocena 

kryterium pozwoli na zbadanie doświadczenia 

wnioskodawcy i jego ewentualnych partnerów w 

zakresie prowadzenia działań będących przedmiotem 

RPZ. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 TAK 

6) Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje wsparciem co 

najmniej 32 972 uczniów klas 

pierwszych dwóch 

następujących po sobie 

roczników szkolnych z terenu 

całego województwa 

lubelskiego, zgodnie z 

założeniami RPZ. 

Kryterium ma na celu objęcie wsparciem wszystkich 

dzieci z klas pierwszych dwóch następujących po sobie 

roczników szkolnych. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 NIE 

7) Wkład własny: 

Wnioskodawca zapewnia wkład 

własny w projekcie na poziomie 

nie niższym niż 10% wartości 

projektu. 

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia 

optymalnej wysokości wkładu krajowego. Wkład własny 

w projekcie stanowi dodatkową gwarancję trwałości 

przedsięwzięcia. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 TAK 

D. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

F. KRYTERIA PREMIUJĄCE 460
  

                                                             
460

  Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na 

etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 

może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – 

spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 

dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na:  
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NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1) Komplementarność projektu: 

Projekt jest komplementarny z 

projektami współfinansowanymi 

ze środków Unii Europejskiej (w 

tym w ramach perspektywy 

2014-2020) lub z projektami 

finansowanymi ze środków 

krajowych lub innych źródeł. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 

ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania i 

uzasadnienia komplementarności projektu z 

konkretnym projektem finansowanym ze środków UE, 

ze środków krajowych lub innych źródeł 

zrealizowanym przez beneficjenta lub partnera 

projektu. 

Dla spełnienia kryterium należy podać konkretny 

projekt (tytuł, źródło finansowania – konkretny 

program, okres realizacji), z którym projekt jest 

komplementarny oraz opisać komplementarność. Aby 

spełnić kryterium należy wykazać komplementarność 

z projektem już współfinansowanym, tj. będącym 

przedmiotem umowy o dofinansowanie (lub innej 

podstawy zatwierdzenia projektu do realizacji), 

zawartej przed dniem aplikowania w przedmiotowym 

konkursie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 10 

2) Doświadczenie 

wnioskodawcy/ partnera: 

Wnioskodawca posiada co 

najmniej 4-letnie doświadczenie 

w obszarze zgodnym z RPZ  

(tj. łącznie w profilaktyce wad 

słuchu, głosu i mowy). 

W przypadku projektów 

partnerskich, wnioskodawca lub 

partner łącznie legitymuje się co 

najmniej 4-letnim 

doświadczeniem w obszarze 

zgodnym z RPZ, (tj. łącznie w 

ramach partnerstwa: w 

profilaktyce wad słuchu, głosu i 

mowy).  

Doświadczenie liczone 

maksymalnie z okresu 5 lat 

przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium wynika z rekomendacji przyjętych przez 

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia z uwzględnieniem specyfiki obszaru 

RPZ, składającego się z trzech zakresów (tj. 

profilaktyki wad słuchu, głosu i mowy).  

Ocenie podlegać będzie możliwość zapewnienia 

wysokiej jakości realizowanych projektów. Ocena 

kryterium pozwoli na zbadanie doświadczenia 

wnioskodawcy i jego ewentualnych partnerów w 

zakresie prowadzenia działań będących przedmiotem 

RPZ. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

20 10 

3) Wnioskodawca / partner: 

Wnioskodawca lub partner jest 

podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 

ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Kryterium ma zapewnić udział podmiotów POZ w 

realizacji projektów, niezależnie od tego czy jest on 

10 10 

                                                                                                                                                                                                                   
c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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udzielającym świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna 

na podstawie zawartej umowy o 

udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

wnioskodawcą, czy partnerem w projekcie. 

W celu spełnienia kryterium wnioskodawca lub parter 

powinien posiadać umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz wpis do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą dostępnego pod 

adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV   

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach 

zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 

regionie  

NR KARTY
461: 1/11.2/2020 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  Określony na późniejszym etapie 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: Określony na późniejszym etapie 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typy projektu nr 2 – 5 w SZOOP. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 

wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

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: wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 

w interesie ogólnym w programie: wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

                                                             
461

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
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2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: wartość zostanie określona  

w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

3. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
462

 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
463

 

1) 1 

1) 

Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 

jednej rundy konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie 

warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia 

precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie 

wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania 

danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. 

Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie dwóch wniosków, w 

których dany podmiot występuje 

jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach 

złożonych w jednej rundzie 

konkursowej w charakterze 

partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż 

dwóch wniosków przez jednego 

wnioskodawcę w ramach jednej 

rundy konkursowej Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie 

ocenia wszystkie złożone przez 

niego w danej rundzie wnioski. 

Spełnienie kryterium zostanie 

2-5 NIE 

                                                             
462

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 
danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
463

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP  

w ramach danej rundy konkursowej. 

2) Diagnoza potrzeb: 

Projekt odpowiada na potrzeby i problemy w 

zakresie usług społecznych, zidentyfikowane 

na obszarze jego realizacji, biorąc pod 

uwagę trendy demograficzne i poziom 

dostępności usług.   

Zgodnie z zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020 usługi będą skierowane 

do grup wymagających określonego 

wsparcia, zgodnie z uzasadnionymi 

potrzebami oraz na obszarze, na 

którym występuje niepełna 

dostępność usług wynikająca z 

przeprowadzonej diagnozy. 

Diagnoza zostanie przygotowana 

przez wnioskodawcę przed 

złożeniem wniosku o 

dofinansowanie, w oparciu o 

dostępne, weryfikowalne dane / 

informacje dotyczące obszaru 

wsparcia. Wnioski z diagnozy 

powinny zostać zawarte we wniosku 

o dofinansowanie - jako 

uzasadnienie realizacji określonych 

usług i zakupów w projekcie.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2-5 

 

 

TAK 

 

 

3) Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu zapewniające 

preferencje dla każdej z poniższych grup: 

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego 

jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których mowa w 

rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014 – 2020,  

 osoby o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, 

 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 

oraz  osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi  

(w rozumieniu zgodnym  

z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób  

i Problemów Zdrowotnych),  

Diagnoza zawarta w Regionalnym 

Programie Operacyjnym 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020 jednoznacznie wskazuje 

na konieczność wsparcia osób i 

rodzin znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej.     

Kryterium ma na celu zapewnienie 

preferencji w dostępie do wsparcia 

dla osób i rodzin najbardziej 

potrzebujących wsparcia, a 

dodatkowo pozwoli na zachowanie 

komplementarności z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

2-5 

 

TAK 
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 osoby, 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, 

 osoby z zaburzeniami psychicznymi 

zdefiniowane w ustawie z dnia  

19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia 

psychicznego, 

 osoby lub rodziny korzystające  

z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 - zakres 

wsparcia dla tych osób lub rodzin  

w ramach projektu nie będzie powielał 

działań, które dana osoba lub rodzina 

otrzymała lub otrzymuje  

z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa  

w PO PŻ, 

 osoby potrzebujące wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu  

w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014 – 2020. 

4) Charakter świadczonych usług: 

Projekt zakłada realizację usług 

świadczonych w lokalnej społeczności. Są to 

usługi świadczone w sposób: 

a) zindywidualizowany (dostosowany do 

potrzeb i możliwości danej osoby); 

b) umożliwiający odbiorcom tych usług 

kontrolę nad swoim życiem i nad 

decyzjami, które ich dotyczą; 

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są 

odizolowani od ogółu społeczności lub 

nie są zmuszeni do mieszkania razem; 

d) gwarantujący, że wymagania 

organizacyjne nie mają pierwszeństwa 

przed indywidualnymi potrzebami 

mieszkańców. 

Powyższe warunki muszą zostać spełnione 

łącznie. 

Kryterium wynika z celu Działania 

11.2 jakim jest wzrost dostępności 

m.in. usług społecznych poprzez 

wsparcie procesu 

deinstytucjonalizacji.  

Usługi świadczone w lokalnej 

społeczności w Wytycznych  

w zakresie włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa (…) 

definiowane są jako usługi 

świadczone w interesie ogólnym 

umożliwiające osobom niezależne 

życie w środowisku lokalnym. Usługi 

te zapobiegają odizolowaniu osób 

od rodziny lub społeczności 

lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, 

gwarantują tym osobom warunki 

życia jak najbardziej zbliżone do 

warunków domowych i rodzinnych 

oraz umożliwiają podtrzymywanie 

więzi rodzinnych i sąsiedzkich.  

Katalog (otwarty) usług 

świadczonych w społeczności 

lokalnej został wskazany w roz. 3 

pkt 32 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

2-5 

 

TAK 
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ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020, jak 

również w Szczegółowym Opisie 

Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020, w opisie Działania 

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5) Trwałość projektu: 

Projekt zakłada zachowanie trwałości 

wspartych w ramach projektu miejsc 

świadczenia usług społecznych po 

zakończeniu jego realizacji co najmniej przez 

okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 

gotowość podmiotów do świadczenia usług 

społecznych. 

Obowiązek zachowania trwałości nie dotyczy 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych  

w formie usług sąsiedzkich. 

Kryterium ma na celu podniesienie 

efektywności wydatkowania 

środków finansowych 

przeznaczonych na realizację 

wsparcia, poprzez zapewnienie 

realizacji usług społecznych po 

zakończeniu realizacji projektów. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2-5 

 

TAK 

6) Lokalizacja mieszkań chronionych oraz 

mieszkań wspomaganych, w tym 

mieszkań treningowych i wspieranych: 

Wnioskodawca zapewnia, że lokalizacja 

tworzonego mieszkania chronionego lub 

wspomaganego, w tym treningowego i 

wspieranego umożliwi mieszkańcom 

włączenie do życia społecznego.  

Kryterium ma na celu zapewnienie 

lokalizacji mieszkań chronionych 

oraz mieszkań wspomaganych, w 

tym mieszkań treningowych i 

wspieranych na obszarze 

zapobiegającym wykluczeniu 

społecznemu i wspomagającym 

powrót do lokalnej społeczności 

osób lub rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Mieszkania nie mogą 

zostać zlokalizowane na terenach 

utrudniających integrację ze 

społecznością lokalną, np. w 

miejscach odludnych, nie 

zapewniających warunków do 

skutecznego przygotowania do 

prowadzenia samodzielnego życia.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

4 TAK 

7) Doświadczenie wnioskodawcy/partnera: 

Wnioskodawca lub partner (w przypadku 

projektów partnerskich) na dzień złożenia 

wniosku posiada łącznie co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w świadczeniu usług 

społecznych. Doświadczenie, którym 

legitymuje się wnioskodawca lub partner 

pochodzi z okresu maksymalnie 5 lat przed 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

wysokiej jakości działań, które będą 

realizowane przez podmioty 

posiadające doświadczenie w 

świadczeniu usług społecznych. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

2-5 TAK 
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dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. dofinansowanie projektu. 

8) Kompleksowość wsparcia: 

Tworzenie warunków do opieki domowej, 

m.in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego (typ projektu 5) nie może 

być realizowane jako samoistny typ projektu, 

lecz jedynie jako uzupełnienie co najmniej 

jednego z typów projektu nr 2–4. 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

kompleksowych i zintegrowanych 

usług społecznych. Przyczyni się 

również do podniesienia jakości 

usług społecznych świadczonych w 

ramach projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 NIE 

9) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub partner wnosi wkład 

własny w wysokości co najmniej 15% 

wartości projektu.  

 

Kryterium wynika z konieczności 

zapewnienia optymalnej wysokości 

wkładu krajowego. Wkład własny w 

projekcie stanowi dodatkową 

gwarancję trwałości 

przedsięwzięcia. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2-5 TAK 

10) Cross – financing i środki trwałe  

w projekcie:  

a) Wydatki w ramach cross-financingu 
stanowią nie więcej niż 40 % wartości 
współfinansowania EFS w projekcie.  

b) Wydatki w ramach limitu na środki 
trwałe stanowią nie więcej niż 40 % 
wartości projektu (włączając cross-
financing). 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

lepszego przygotowania miejsc 

świadczenia usług społecznych do 

realizacji zadań. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2-5 TAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE
 464

  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

                                                             
464

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 
zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 
spełnienia kryterium będzie polegała na: 

g) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
h) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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1) Podmiot Ekonomii Społecznej: 

Wnioskodawcą lub partnerem w 

projekcie jest podmiot ekonomii 

społecznej. 

 

 

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. 

Celem kryterium jest powiązanie projektu  

z sektorem ekonomii społecznej, wykorzystanie 

potencjału tego sektora oraz jego rozwój.  

Kryterium to przyczyni się do deinstytucjonalizacji 

świadczenia usług społecznych w regionie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

5 2-5 

2) Wnioskodawca / partner: 

a) Wnioskodawcą jest jednostka 

samorządu terytorialnego lub jej 

jednostka organizacyjna, 

albo 

b) w przypadku  wnioskodawcy 

spoza sektora finansów 

publicznych, założono 

partnerstwo z jednostką 

samorządu terytorialnego lub jej 

jednostką organizacyjną, na 

obszarze której realizowany jest 

projekt. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL 2014-2020. 

Celem kryterium jest wzmocnienie zdolności do 

rozwiązywania problemów poprzez wykorzystanie 

połączonego potencjału wnioskodawców nie 

będących jednostkami sektora finansów publicznych 

oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

10 2-5 

3) Obszar wymagający 

szczególnego wsparcia: 

Projekt jest realizowany na 

obszarze gmin o wskaźniku 

korzystania z pomocy społecznej 

wyższym od średniej 

wojewódzkiej. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL 2014-2020 

dotyczących obszarów wymagających 

szczególnego wsparcia, jak również 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 ma na celu skupienie wsparcia na 

obszarach wymagających szczególnego wsparcia w 

zakresie świadczenia usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej. 

  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu w oparciu o wykaz gmin stanowiący 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

5 2-5 

4) Strategiczne Inwestycje 

Terytorialne (SIT): 

a) Projekt zakłada realizację 

działań w ramach projektów 

zintegrowanych - tzw. 

Strategicznych Inwestycji 

Terytorialnych, które znajdują 

się w dokumencie pn. 

Przedsięwzięcia o 

priorytetowym znaczeniu dla 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020. 

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs musi 

zostać zaktualizowany i dostosowany do wymogów 

konkursu (merytorycznie i finansowo) w stosunku do 

fiszki, będącej przedmiotem oceny w trybie 

negocjacyjno-uzgodnieniowym. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane w 

oparciu o Listę fiszek projektowych dla projektów 

5 2-5 
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realizacji celów Strategii 

Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020 (z perspektywą do 2030 

r.) oraz 

b) fiszka projektu uzyskała 

pozytywny wynik oceny w 

trybie negocjacyjno– 

uzgodnieniowym dla Działania 

11.2 RPO WL (w ramach 

projektów zintegrowanych, o 

których mowa w lit. a). 

znajdujących się w dokumencie pn. Przedsięwzięcia 

o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów 

Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 (z perspektywą do 2030 r.), ocenionych 

pozytywnie w ramach trybu negocjacyjno-

uzgodnieniowego dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 dla trybu konkursowego, na podstawie 

oświadczenia wnioskodawcy, zawartego we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

5) Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

a) Projekt wynika z aktualnego 

programu rewitalizacji 

obowiązującego na obszarze, 

na którym jest realizowany.  

b) Projekt zakłada preferencję w 

rekrutacji dla osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z 

obszarów objętych 

programem rewitalizacji. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia 

procesu rewitalizacji. W celu uzyskania korzystnych 

efektów działań rewitalizacyjnych niezbędna jest 

koordynacja i synergia projektów finansowanych w 

ramach EFS i EFRR.  

Program rewitalizacji powinien znajdować się w 

Wykazie gminnych programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego prowadzonym przez IZ 

RPO aktualnym na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zgodności 

projektu z aktualnym programem rewitalizacji, 

zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 2-5 

6) Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada realizację 

wsparcia w zakresie: 

a) usług asystenckich lub, 

b) usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania lub, 

c) specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania lub, 

d) dziennego domu pomocy lub, 

e) mieszkań wspomaganych lub 

chronionych. 

 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL 2014-2020. 

Kryterium ma na celu ukierunkowanie interwencji na 

działania poprawiające sytuację osób 

wymagających szczególnego wsparcia oraz rozwój 

usług opiekuńczych i asystenckich. Kryterium 

realizuje rekomendacje zawarte w Country Report 

dla Polski z 2019 r. 

Wskazane w kryterium rodzaje wsparcia są 

zobowiązane spełnić minimalne wymagania 

świadczenia usług społecznych, określone  

w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-202, a w przypadku 

mieszkań chronionych standard dotyczący tej formy 

pomocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca  

2014 r. o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 

wydanych na podstawie tej ustawy. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 2 - 5 

II. NEGOCJACJE 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 
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Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV   

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym w regionie  

 

 

NR KARTY
465: 2/11.2/2020 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 
konkursowy 

X 
pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

I/II KWARTAŁ 2020 r. 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych:  6 707 000 PLN466 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

 

13. Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie regionu w związku z zagrożeniem 

epidemicznym/ stanem epidemii. 

 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 467 

- BRAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

                                                             
465

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
466

 Wskazana kwota ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. Maksymalny poziom dofinansowania – zgodnie z SZOOP. 
467

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych  „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 
oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. W 
trybie pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych specyficznych. 
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współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE468 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE469
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
470

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU 

POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 - Priorytet inwestycyjny 9iv 

DZIAŁANIE 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV  

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

Tytuł lub zakres projektu
471

: Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi 

Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym 

podmiot zgłaszający
472

 Zarząd Województwa Lubelskiego 

data identyfikacji
473

 18 marca 2020 r. 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
474

 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie 

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 7 060 000
475

 

szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych 

(PLN) 

7 060 000
476

 

                                                             
468

 W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi. 
469

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). O cena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

s) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

t) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
470

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
471

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
472

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
473

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
474

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
475

 Wskazana kwota ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. 
476 Wskazana kwota ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. 
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duży projekt (T/N/ND)
477

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 6 001 000
478

 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ 

miesiąc oraz rok)
479

 

I/II kwartał 2020 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

II kwartał 2020 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2020 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
480 

wskaźnik wartość 
docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

Liczba wspartych podmiotów leczniczych, funkcjonujących po zakończeniu projektu. 90% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:   

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19. 18
481

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 7 060 000
482

 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV   

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
w regionie  

 

 TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

                                                             
477

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
478

 Wskazana kwota ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. 
479

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
480

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
481

 Wskazana liczba podmiotów ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. 
482 Wskazana kwota ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. 
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NR KARTY
483: 3/11.2/2020 

 

 
konkursowy 

X pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

II KWARTAŁ 2020 r. 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych:  5 950 000 PLN484 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

 

13. Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie regionu w związku z zagrożeniem 

epidemicznym/ stanem epidemii. 

 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 485 

- BRAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE486 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE487
  

                                                             
483

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
484 Wskazana kwota ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. Maksymalny poziom dofinansowania – zgodnie z SZOOP. 
485

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. W 

trybie pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych specyficznych. 
486

 W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi.  
487

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania  dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

u) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

v) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
488

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 - Priorytet inwestycyjny 9iv 

DZIAŁANIE 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV  

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 

usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

Tytuł lub zakres projektu
489

: Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych Województwa 

Lubelskiego w związku ze stanem epidemii COVID – 19 

podmiot zgłaszający
490

 Zarząd Województwa Lubelskiego 

data identyfikacji
491

  

podmiot, który będzie wnioskodawcą
492

 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie 

szacowana całkowita wartość projektu 

(PLN) 

7 000 000
493

 

szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych (PLN) 

7 000 000
494

 

duży projekt (T/N/ND)
495

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 5 950 000
496

 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie 

(kwartał/ miesiąc oraz rok)
497

 

II kwartał 2020 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

II kwartał 2020 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2020 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
498

 

                                                             
488

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
489

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
490

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
491

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
492

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
493

 Wskazana kwota ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. 
494 Wskazana kwota ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. 
495

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
496

 Wskazana kwota ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. 
497

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
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wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

Liczba wspartych podmiotów leczniczych, funkcjonujących po zakończeniu projektu. 90% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:   

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 

19. 

15
499

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 7 000 000
500

 

 

 

 

 
 
 
 

C) Działanie 11.3 Ekonomia społeczna 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

KARTA DZIAŁANIA 11.3  EKONOMIA SPOŁECZNA  

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9V:  

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

 

 

NR KARTY
501: 1/11.3/2015 

 
 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

□ konkursowy                         

x pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

II. KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie
502

 (Typ projektu nr 5 w SZOOP) 

                                                                                                                                                                                                                   
498

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
499

 Wskazana liczba podmiotów leczniczych ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. 
500 Wskazana kwota ma charakter indykatywny i może ulec zmianie. 
501

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
502

 Zakres działań koordynacyjnych zgodny 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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KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 503 

Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

Kryterium 1: 

Minimalny zakres wsparcia:  
 

a) realizacja działań w projekcie 

wynika z zapisów ustawowych oraz 

dokumentów strategicznych o 

zasięgu krajowym i regionalnym; 

b) projekt zakłada aktualizację i 

monitoring Wieloletniego 

regionalnego planu na rzecz 

promocji i upowszechniania 

ekonomii społecznej oraz rozwoju 

instytucji sektora ekonomii 

społecznej na lata 2014-2020 

(Programu) oraz koordynację jego 

wdrażania w regionie; 

c) projekt zapewnia koordynację 

działań dotyczących rozwoju 

ekonomii społecznej w regionie we 

współpracy z akredytowanymi  

Ośrodkami Wsparcia Ekonomii 

Społecznej działającymi na 

obszarze województwa lubelskiego 

(OWES), w szczególności w 

zakresie realizacji wspólnych 

inicjatyw; 

d) projekt zakłada utworzenie oraz 

efektywne funkcjonowanie 

regionalnego komitetu rozwoju 

ekonomii społecznej, w 

szczególności poprzez zapewnienie 

możliwości współpracy kluczowych 

interesariuszy w zakresie 

kreowania rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie. 

 

Kryterium wynika z opisu interwencji Priorytetu 

inwestycyjnego 9.v RPO WL 2014-2020.  

Minimalny zakres wsparcia wynikający z kryterium, wskazuje 

na główne aspekty w zakresie koordynacji obszaru ekonomii 

społecznej w regionie. W ramach projektu zrealizowane 

zostaną działania o znaczeniu kluczowym dla rozwoju 

ekonomii społecznej w województwie, mające na celu 

analizę i wyznaczenie jej kierunków rozwoju. Priorytetowo 

zostanie potraktowane zadanie aktualizacji Wieloletniego 

regionalnego planu na rzecz promocji i upowszechniania 

ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 

społecznej na lata 2013-2020. 

Kryterium zapewnia zgodność kluczowego zakresu wsparcia 

z zapisami ustawy o pomocy społecznej, Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wieloletnim 

regionalnym planem na rzecz promocji i upowszechniania 

ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 

społecznej na lata 2013-2020 oraz z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020. 

 

 

1 

Kryterium 2: 

Spójność systemu wsparcia 
ekonomii społecznej:  
 

Kryterium wynika z opisu interwencji Priorytetu 

inwestycyjnego 9.v RPO WL 2014-2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie synergii systemu 

wsparcia ekonomii społecznej w regionie oraz przyczyni się 

1 

                                                             
503

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 
indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 
wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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Projekt uwzględnia założenia podziału 

zadań i kompetencji między 

beneficjentem projektu, a 

akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia 

Ekonomii Społecznej działającymi na 

obszarze województwa lubelskiego, w 

tym w zakresie działań animacyjnych 

adresowanych do jednostek samorządu 

terytorialnego. 

do komplementarności interwencji w ramach Działania 11.3 

RPO WL 2014-2020. Kryterium zapewnia podział 

kompetencji pomiędzy działaniami koordynacyjnymi w 

obszarze ekonomii społecznej realizowanymi przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, a 

usługami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które 

będą współfinansowane w ramach projektów konkursowych. 

Kryterium zabezpieczy przed nakładaniem się i podwójnym 

finansowaniem tych działań. 

Kryterium 3: 

Komplementarność wsparcia:  

Projekt zakłada komplementarność 

działań z kierunkami wynikającymi z 

dokumentów strategicznych o zasięgu 

krajowym i regionalnym, w tym, 

Krajowym Programem Rozwoju 

Ekonomii Społecznej, Strategią 

Rozwoju Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020, Wieloletnim 

regionalnym planem na rzecz promocji i 

upowszechniania ekonomii społecznej 

oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 

społecznej na lata 2013-2020, Strategią 

Polityki Społecznej Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Kryterium wynika z opisu interwencji Priorytetu 

inwestycyjnego 9.v RPO WL 2014-2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie zgodności z Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wieloletnim 

regionalnym planem na rzecz promocji i upowszechniania 

ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 

społecznej na lata 2013-2020, Strategią Polityki Społecznej 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

1 

Kryterium 4:  

Okres realizacji projektu: 

Realizacja projektu zakończy się 
najpóźniej 31 grudnia 2016 r. 

Kryterium zakłada optymalny okres realizacji kluczowych 

działań, wynikających z konieczności weryfikacji kierunków 

rozwoju ekonomii społecznej w regionie w ramach Działania 

11.3. RPO WL 2014-2020. 

Okres wskazany w kryterium wynika z założonej etapowości 

działań koordynacyjnych w obszarze ekonomii społecznej 

współfinansowanych z Działania 11.3 RPO WL 2014-2020. 

Wypracowane rezultaty będą miały również bezpośrednie 

przełożenie na kształt kryteriów wyboru projektów oraz inne 

wymogi dla wsparcia konkursowego w zakresie ekonomii 

społecznej. 

1 

Kryterium 5:  

Wartość projektu: 

Maksymalna wartość projektu nie 

przekracza kwoty 1 440 000 zł. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020.  

 

1 

Kryterium 6:  

Wkład własny:  

Wnioskodawca wnosi wkład własny w 

wysokości 15 % wartości projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia 

dotyczące źródeł finansowania krajowego dla środków EFS 

w ramach RPO na lata 2014-2020.  

Obowiązek wniesienia wkładu własnego jest niezbędny do 

zapewnienia wymaganego poziomu wkładu własnego w 

ramach wdrażanych Działań PRO WL 2014-2020.  

1 
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KRYTERIA PREMIUJĄCE
 504 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

……………………………………. 

   

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
505

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 Włączenie społeczne - Priorytet inwestycyjny 9.v 

DZIAŁANIE 11.3 EKONOMIA SPOŁECZNA 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9V:  

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

Tytuł lub zakres projektu
506

: Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie
 

 

podmiot zgłaszający
507

 ZWL 

data identyfikacji
508

 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
509

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 1 440 000 

szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych (PLN) 

1 440 000 

duży projekt (T/N/ND)
510

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 1 224 000 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ 

miesiąc oraz rok)
511

 

II kwartał 2015 r. 

                                                             
504

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów. 
505

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
506

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.  
507

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
508

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
509

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego  projektu.  
510

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
511

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
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przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał 2015 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2016 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
512

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

Liczba działających regionalnych sieci współpracy OWES po zakończeniu realizacji 
projektu 

100%  

Liczba działających regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej po zakończeniu 
realizacji projektu 

100%  

Liczba działających regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o 
charakterze reintegracyjnym po zakończeniu realizacji projektu 

100% 

Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które kontynuują współpracę 
na poziomie regionalnym po zakończeniu realizacji projektu 

75 % 

Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które kontynuują 
przedsięwzięcia służące zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej na 
poziomie regionalnym po zakończeniu realizacji projektu 

100 % 

Liczba wdrożonych lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej po zakończeniu 
realizacji projektu 

80 % 

Liczba funkcjonujących regionalnych komitetów do spraw ekonomii społecznej po 
zakończeniu realizacji projektu 

100%  

Liczba wdrożonych regionalnych wieloletnich planów rozwoju ekonomii społecznej po 
zakończeniu realizacji projektu 

100%  

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 300 

Liczba utworzonych regionalnych komitetów do spraw ekonomii społecznej 1 

Liczba zaktualizowanych regionalnych wieloletnich planów rozwoju ekonomii społecznej 1 

 
 
  

                                                             
512

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
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OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

KARTA DZIAŁANIA 11.3 EKONOMIA SPOŁECZNA 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9V  

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

 

 

NR KARTY
513: 1/11.3/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x    konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

IV KWARTAŁ 2015 

II KWARTAŁ 2016  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,  

w szczególności przedsiębiorstw społecznych, w tym: 

a) wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej (obejmujące m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe, 

przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia działalności), 

b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym 

podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych)
 514

. 

 

2. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach 

społecznych, w tym: 

a) subsydiowane zatrudnienie, 

b) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym 

zatrudnieniem), 

c) zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających podmioty reintegracyjne czy placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, 

d) dotacja na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. 

 

3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych świadczone przez akredytowane 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym: 

a) usługi animacji lokalnej
515

,  

b) usługi rozwoju ekonomii społecznej
516

, obejmujące m.in. wsparcie przygotowawcze (w tym usługi 

doradcze i szkoleniowe), narzędzia inkubacji i preinkubacji, 

c) usługi wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych, w tym głównie 

poprzez zwiększanie kompetencji menadżerskich i zarządczych, zawodowych i społecznych, np. w 

formie doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, m.in. z zakresu zarządzania 

przedsiębiorstwem, planowania strategicznego, marketingu. 

                                                             
513

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
514

 Możliwe będzie również wsparcie tworzenia podmiotów o charakterze reintegracyjnym, tj. Centrów Integracji Społecznej i Klubów  Integracji Społecznej, 
a także Warsztatów Terapii Zajęciowej w porozumieniu z samorządem powiatu oraz Zakładów Aktywności Zawodowej w porozumieniu z samorządem 
województwa, o ile konieczność taka będzie wynikała z pogłębionej diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez beneficjenta na pozi omie lokalnym. 
515

 Wsparcie animacji lokalnej w celu tworzenia podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, budowy partnerstw publiczno – społecznych na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej. 
516

 Tj. inicjowanie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.  
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KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 517 

Treść kryterium (nazwa) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

Skuteczność realizacji projektu: 

W ramach projektu po opuszczeniu 

programu pracę podejmie co najmniej 

20% osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 

założonych do osiągnięcia w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. Aby założona struktura wskaźników była realna  

do osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi 

dotyczące skuteczności wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

Kryterium 2: 

Skuteczność realizacji projektu: 

Projekt zakłada, że w wyniku 

działalności Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES) zostaną 

osiągnięte na minimalnym 

średniorocznym poziomie wskazanym 

w Regulaminie konkursu następujące 

wskaźniki efektywnościowe: 

a) dla usług animacji lokalnej (usług 

animacyjnych) i usług rozwoju 

ekonomii społecznej (usług 

inkubacyjnych): 

1)  liczba grup inicjatywnych, które w 

wyniku działalności OWES 

wypracowały założenia co do 

utworzenia podmiotu ekonomii 

społecznej; 

2) liczba środowisk, które w wyniku 

działalności OWES przystąpiły do 

wspólnej realizacji przedsięwzięcia 

mającego na celu rozwój ekonomii 

społecznej; 

3) liczba miejsc pracy utworzonych w 

wyniku działalności OWES dla osób, 

wskazanych w definicji 

przedsiębiorstwa społecznego; 

4) liczba organizacji pozarządowych 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

oraz zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie osiągania przez 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wskaźników 

efektywnościowych stosowanych w ramach systemu 

akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia 

ekonomii społecznej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie 

minimalnego średniorocznego wymaganego poziomu 

wskaźników, o których mowa w kryterium, wskazanego (z 

uwzględnieniem w szczególności stanu rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie/ subregionie oraz potrzeb 

rozwojowych, postanowień regionalnego programu 

rozwoju ekonomii społecznej oraz opinii ROPS) w 

Regulaminie konkursu. 

 

1, 2, 3 

                                                             
517

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 
indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej w ramach oceny formalno-
merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 
do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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prowadzących działalność odpłatną 

pożytku publicznego lub działalność 

gospodarczą utworzonych w wyniku 

działalności OWES; 

b) dla usług wsparcia istniejących 

przedsiębiorstw społecznych (usług 

biznesowych): 

5) liczba miejsc pracy w przeliczeniu na 

pełne etaty utworzonych w wyniku 

działalności OWES we wspartych 

przedsiębiorstwach społecznych; 

6) procent wzrostu obrotów 

przedsiębiorstw społecznych objętych 

wsparciem. 

Kryterium 3: 

Wnioskodawca:  

Wnioskodawcą jest Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES), który 

posiada akredytację ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego na obszar województwa 

lubelskiego dla wszystkich typów usług 

wsparcia ekonomii społecznej w 

rozumieniu Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do 

realizacji projektu zgodnie ze  

standardami działania określonymi dla 

OWES.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

oraz zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości 

działań, które będą realizowane przez podmioty 

posiadające potencjał oraz kompetencje potwierdzone 

zgodnie z systemem akredytacji i standardów działania 

instytucji wsparcia ekonomii społecznej (AKSES). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 

Kryterium 4: 

Kompleksowość projektu:  

Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu obejmuje w sposób 

komplementarny i łączny wszystkie trzy 

typy projektów przewidziane do 

realizacji w ramach ogłoszonego 

naboru. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020. 

Kryterium na celu zapewnienie kompleksowej realizacji 

wsparcia w ramach jednego projektu, gdyż zgodnie z 

powołanymi Wytycznymi operatorami bezzwrotnego 

wsparcia dotacyjnego i usług towarzyszących przyznaniu 

dotacji są OWES. Przyjęte rozwiązanie zwiększy 

efektywność kosztową działań współfinansowanych z 

RPO WL 2014-2020, w szczególności poprzez 

ograniczenie kosztów zarządzania projektami w przypadku 

realizacji większej liczby projektów. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 

Kryterium 5: 

Zakres terytorialny projektu:  

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. 

1, 2, 3 
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Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w ramach projektu 

obejmują wyłącznie obszar jednego z 

subregionów województwa lubelskiego, 

wydzielonych zgodnie z regionalnym 

programem rozwoju ekonomii 

społecznej. 

Na każdy z subregionów województwa lubelskiego 

zostanie wyłoniony jeden Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej świadczący usługi wsparcia na rzecz ekonomii 

społecznej. 

Delimitacja subregionów wynikająca z aktualizacji 

Wieloletniego regionalnego planu na rzecz promocji i 

upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju 

instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w 

województwie lubelskim na lata 2013-2020 zostanie 

wskazana w Regulaminie konkursu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 6: 

Kryteria rekrutacji do projektu:  

1) Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu 

zapewniające preferencje dla osób 

będących uczestnikami projektów w 

ramach Działania 11.1 oraz Działania 

11.2 RPO WL 2014-2020, w tym w 

szczególności dla: 

 osób o znacznym lub 

umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, 

 osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z 

niepełnosprawnością intelektualną 

oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 osób opuszczających podmioty 

reintegracyjne, 

 wychowanków opuszczających 

instytucjonalne oraz rodzinne formy 

pieczy zastępczej 

których ścieżka reintegracji 

wymaga dalszego wsparcia w 

ramach Działania 11.3 RPO WL. 

2) W zakresie tworzenia miejsc pracy w 

istniejących podmiotach ekonomii 

społecznej (PES) projekt zakłada 

kryteria rekrutacji zapewniające 

preferencje dla tworzenia miejsc pracy 

w podmiotach, które w trakcie realizacji 

projektu zostaną przekształcone w 

przedsiębiorstwa społeczne.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

oraz zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1, 2 

Kryterium 7: 

Komplementarność zakresu 

wsparcia: 

Zakres wsparcia w projekcie dla osób, 

będących uczestnikami projektów w 

Kryterium ma na celu zapewnienie komplementarności 

wewnętrznej RPO WL 2014-2020. Kryterium przyczyni się 

do zwiększenia skuteczności wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

wykorzystanie instrumentów wsparcia rozwoju ekonomii 

1, 2 
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ramach Działania 11.1 oraz Działania 

11.2 RPO WL 2014-2020, w 

komplementarny sposób uzupełnia 

działania dotychczas podejmowane na 

rzecz ww. uczestników w ramach RPO 

WL 2014-2020. 

społecznej w regionie. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium 8: 

Tworzenie nowych podmiotów 

ekonomii społecznej: 

 

Wsparcie tworzenia nowych 

podmiotów ekonomii społecznej w 

ramach projektu dotyczy wyłącznie: 

 tworzenia nowych 

przedsiębiorstw społecznych 

i/lub  

 tworzenia podmiotów 

reintegracyjnych.    

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

oraz z uwzględnieniem zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020.  

Kryterium ma na celu jednoznaczne wskazanie zakresu 

wsparcia w ramach projektów nakierowanych na tworzenie 

nowych podmiotów ekonomii społecznej. Zawężenie 

zakresu wsparcia wynika z powołanych wytycznych 

horyzontalnych oraz zapisów RPO WL 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. b 

Kryterium 9: 

Wsparcie tworzenia podmiotów 

reintegracyjnych (dotacja): 

1) Konieczność tworzenia podmiotu 

reintegracyjnego wynika z 

pogłębionej diagnozy potrzeb 

przeprowadzonej przez 

wnioskodawcę  na poziomie 

lokalnym. 

2) Tworzenie podmiotu 

reintegracyjnego w ramach projektu 

następuje wyłącznie w formalnym 

porozumieniu z właściwym 

samorządem gminy/ powiatu/ 

województwa oraz wymaga zgody 

podmiotu odpowiedzialnego za 

finansowanie nowo utworzonego 

podmiotu reintegracyjnego. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

oraz z uwzględnieniem zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. 

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu 

deklaruje spełnienie wymogów wynikających z kryterium.   

Szczegółowe zasady dotacyjnego wsparcia w zakresie 

tworzenia podmiotów reintegracyjnych zostaną 

opracowane przez beneficjenta i zatwierdzone przez IZ 

RPO WL na etapie realizacji projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 lit. b 

Kryterium 10: 

Wsparcie tworzenia miejsc pracy: 

Bezzwrotne wsparcie finansowe 

dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy 

wyłącznie dla: 

 osób bezrobotnych, w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instrumentach 

rynku pracy, zakwalifikowanych 

do III. profilu pomocy  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020, z uwzględnieniem zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. 

Kryterium ma na celu jednoznaczne wskazanie katalogu 

grup docelowych, dla których w ramach projektu mogą 

zostać stworzone nowe miejsca pracy. Katalog osób 

uprawnionych do wsparcia wynika z powołanych 

wytycznych horyzontalnych oraz demarkacji grup 

docelowych w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach 

RPO WL 2014-2020. 

1, 2 
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lub 

  osób, o których mowa w art. 1 

ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

lub 

 osób o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 11: 

Subsydiowanie zatrudnienia: 

1) Wsparcie w postaci 

subsydiowanego zatrudnienia jest 

możliwe wyłącznie w 

przedsiębiorstwach społecznych.  

2) Udzielenie wsparcie w postaci 

subsydiowanego zatrudnienia 

każdorazowo zostanie 

poprzedzone analizą efektywności 

kosztowej. 

3) Po zakończeniu okresu refundacji 

kosztów zatrudnienia uczestnik 

projektu zostanie zatrudniony na 

okres co najmniej trzech miesięcy i 

przynajmniej na ½ etatu ze 

środków własnych 

przedsiębiorstwa. 

Kryterium, poprzez wskazanie ogólnych ram wsparcia, ma 

na celu zapewnienie efektywności  kosztowej oraz 

trwałości miejsc pracy utworzonych w sektorze ekonomii 

społecznej w ramach subsydiowanego zatrudnienia. 

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu 

deklaruje spełnienie wymogów wynikających z kryterium.   

 Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

Kryterium 12: 

Okres realizacji projektu: 

Okres realizacji projektu wynosi 36 

miesięcy. 

 

. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 

Kryterium 13: 

Liczba wniosków: 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES) składa nie więcej 

niż dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu w konkursie. 

Kryterium ma na celu precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia przez wnioskodawców, co pozytywnie 

wpłynie na zwiększenie efektywności projektów oraz 

jakości składanych wniosków o dofinansowanie. Wymóg 

sformułowany w treści kryterium wynika również ze 

specyfiki konkursu, którego przedmiotem są m.in. usługi 

świadczone przez OWES. 

 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

dany OWES, Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca na 

etapie oceny formalnej wszystkie wnioski złożone w 

odpowiedzi na konkurs, w związku z niespełnieniem przez 

wnioskodawcę kryterium formalnego specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane na 

1, 2, 3 
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KOP. 

Kryterium 14: 

Demarkacja usług wsparcia 

ekonomii społecznej: 

Wnioskodawca zapewnia, że usługi 

wsparcia ekonomii społecznej 

realizowane w ramach projektu nie 

uwzględniają usług, których realizacja 

wynika z obowiązku zachowania 

trwałości projektów 

współfinansowanych ze środków EFS 

w wyniku konkursu nr 

1/POKL/7.2.2/2012 w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013. 

 

Kryterium wynika z komplementarności przedsięwzięć z 

usługami wsparcia ekonomii społecznej realizowanymi w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 (POKL). Zgodnie z założeniami konkursu nr 

1/POKL/7.2.2/2012, beneficjent jest zobligowany do 

utrzymania trwałości przedsięwzięć realizowanych w 

projekcie w okresie 2 lat od jego zakończenia. Kryterium 

dostępu nr 4 w tym konkursie stanowi: Wnioskodawca 

zagwarantuje, że przez okres 2 lat po zakończeniu 

realizacji projektu, ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, 

będzie funkcjonował jako instytucja wspierająca ekonomię 

społeczną, zapewniając w tym okresie podmiotom 

ekonomii społecznej taki sam zakres wsparcia, jaki 

oferował w ramach 1 typu projektu. 

Okres realizacji projektów w konkursie nr 

1/POKL/7.2.2/2012 wynosił co najmniej 24 miesiące i 

kończył się najpóźniej 30 czerwca 2015 r. (kryterium 

dostępu nr 9). W związku z powyższym, istnieje 

konieczność demarkacji usług świadczonych przez OWES 

w okresie trwałości projektów, które uzyskały 

dofinansowanie w konkursie nr 1/POKL/7.2.2/2012 a 

projektami RPO WL. 

Kryterium ma na celu wykluczenie podwójnego 

finansowania usług, których realizacja w okresie trwałości 

została zagwarantowana w ramach projektów POKL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

3 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 518 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

Kluczowe sfery rozwojowe 

ekonomii społecznej:  

Co najmniej 20% miejsc pracy 

w ramach projektu zostanie 

utworzonych w kluczowych 

sferach rozwojowych 

wskazanych w Działaniu I.4 

Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej, tj. 

zrównoważony rozwój; rozwój 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium pozwoli na wspieranie rozwoju tych 

sektorów, które w Krajowym Programie Rozwoju 

Ekonomii Społecznej zostały wskazane jako 

kluczowe (najbardziej rozwojowe) dla sektora 

ekonomii społecznej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

10 1, 2 

                                                             
518

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów. 
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społeczności lokalnej, 

tożsamości i edukacji 

kulturowej; solidarność pokoleń. 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 
 
 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 

KARTA DZIAŁANIA 11.3 EKONOMIA SPOŁECZNA 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.V  

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

 

 

NR KARTY
519: 1/11.3/2016 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

X pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych:  
3 526 391,81 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

C. Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie
520

  (Typ projektu nr 5 w SZOOP) 

                                                             
519

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
520

 Zakres działań koordynacyjnych: 
a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań 

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

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

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

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

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

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

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie 
tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania  klauzul społecznych 
lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;  

h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;  
i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie 

możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;  
j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej;  
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I OCENA FORMALNA 

D. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 521 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

1) Zakres wsparcia: 

Realizacja działań w projekcie wynika z 

zapisów ustawowych oraz dokumentów 

strategicznych o zasięgu krajowym i 

regionalnym. 

 

Kryterium wynika z opisu interwencji Priorytetu 

inwestycyjnego 9v RPO WL 2014-2020. 

Kryterium zapewnia zgodność kluczowego 

zakresu wsparcia z zapisami ustawy o pomocy 

społecznej, Krajowym Programem Rozwoju 

Ekonomii Społecznej, Wieloletnim regionalnym 

planem na rzecz promocji i upowszechniania 

ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji 

sektora ekonomii społecznej na lata 2013-2020 

oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

2) Koordynacja działań: 

Projekt zapewnia koordynację działań 

dotyczących rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie we współpracy z 

Ośrodkami Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES) działającymi na 

obszarze województwa lubelskiego. 

 

 

 

Kryterium wynika z opisu interwencji Priorytetu 

inwestycyjnego 9v RPO WL 2014-2020. 

Kryterium ma na celu zapewnienie synergii 

systemu wsparcia ekonomii społecznej w 

regionie oraz przyczyni się do 

komplementarności interwencji w ramach 

Działania 11.3 RPO WL 2014-2020. Kryterium 

zapewnia podział kompetencji pomiędzy 

działaniami koordynacyjnymi w obszarze 

ekonomii społecznej realizowanymi przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Lublinie, a usługami Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, które będą 

współfinansowane w ramach projektów 

konkursowych. Kryterium zabezpieczy przed 

nakładaniem się i podwójnym finansowaniem 

tych działań. 

1 

 

                                                                                                                                                                                                                   
k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju 

województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności 
publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.  

521
 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

3) Zakres projektu: 

Projekt zakłada efektywne 

funkcjonowanie regionalnego komitetu 

rozwoju ekonomii społecznej, w  

szczególności poprzez zapewnienie 

możliwości współpracy kluczowych 

interesariuszy w zakresie kreowania 

rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 

Zastosowanie tego kryterium ma na celu 

zapewnienie realizacji projektu zgodnie z 

wytycznymi horyzontalnymi oraz KPRES. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

 

4) Komplementarność działań: 

Projekt zakłada komplementarność 

działań z kierunkami wynikającymi z 

dokumentów strategicznych o zasięgu 

krajowym i regionalnym, w tym Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (KPRES), Strategią Rozwoju 

Województwa na lata 2014-2020, 

Regionalnym Programem Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w województwie 

lubelskim do 2020 r., Strategią Polityki 

Społecznej Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020. 

Kryterium wynika z opisu interwencji Priorytetu 

inwestycyjnego 9v RPO WL 2014-2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie zgodności z 

Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, Wieloletnim regionalnym planem na 

rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 

społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 

ekonomii społecznej na lata 2013-2020, 

Strategią Polityki Społecznej Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

5) Monitoring: 

Projekt zakłada monitoring Regionalnego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w województwie lubelskim do 2020. 

Kryterium ma na celu zapewnienie zgodności z 

Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (KPRES). Zastosowanie tego 

kryterium ma na celu zapewnienie monitoringu 

realizacji kluczowych działań mających wpływ na 

rozwój ekonomii społecznej w regionie. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

6) Okres realizacji projektu: 

Realizacja projektu zakończy się 

najpóźniej 31 grudnia 2020 r. 

Kryterium zakłada optymalny okres realizacji 

ważnych działań w zakresie rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie w ramach Działania 11.3. 

RPO WL 2014–2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

II OCENA MERYTORYCZNA 

D. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE522 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

                                                             
522

 W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi.  
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

F. KRYTERIA PREMIUJĄCE523
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
524

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE - DZIAŁANIE 11.3 EKONOMIA SPOŁECZNA 

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

Tytuł lub zakres projektu
525

: Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie 

podmiot zgłaszający
526

 ZWL 

data identyfikacji
527

 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
528

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 4 148 696,25 

szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych 
(PLN) 

4 148 696,25 

duży projekt (T/N/ND)
529

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 3 526 391,81 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  
złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ 
miesiąc oraz rok)

530
 

IV kwartał 2016 r. (projekt na lata 2017-2020) 

                                                             
523

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

aa) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

bb) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
524

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
525

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
526

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
527

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
528

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
529

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
530

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
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przewidywany w dniu identyfikacji termin  
rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

I kwartał 2017 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 
zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc 
oraz rok) 

IV kwartał 2020 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
531

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  
Liczba działających regionalnych sieci współpracy OWES po zakończeniu realizacji 
projektu  

100% 

Liczba działających regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej po zakończeniu 
realizacji projektu  

100% 

Liczba działających regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o 
charakterze reintegracyjnym po zakończeniu realizacji projektu  

100% 

Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które kontynuują współpracę na 
poziomie regionalnym po zakończeniu realizacji projektu  

75% 

Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które kontynuują 
przedsięwzięcia służące zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej na 
poziomie regionalnym po zakończeniu realizacji projektu  

100% 

Liczba wdrożonych lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej po zakończeniu 
realizacji projektu  

80% 

Liczba funkcjonujących regionalnych komitetów do spraw ekonomii społecznej po 
zakończeniu realizacji projektu  

100% 

Liczba wdrożonych regionalnych wieloletnich planów rozwoju ekonomii społecznej po 
zakończeniu realizacji projektu  

100% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem  
400 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej
532

 objętych wsparciem 110 

Liczba zaktualizowanych regionalnych wieloletnich planów rozwoju ekonomii społecznej  1 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

KARTA DZIAŁANIA 11.3 EKONOMIA SPOŁECZNA 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9V  

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

 

  

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

                                                             
531

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
532

 W województwie lubelskim w pierwszym półroczu 2016 r. zarejestrowanych było 198 podmiotów ekonomii społecznej (3 przedsiębiorstwa społeczne, 7 

ZAZ, 25 KIS,14 CIS, 58 WTZ, 91 spółdzielni socjalnych), w tym aktywnie działało 126 podmiotów (3 przedsiębiorstwa społeczne, 7 ZAZ, 19 KIS , 10 CIS, 58 

WTZ, 29 spółdzielni socjalnych). 
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NR KARTY
533:  

                    

2/11.3/2016 
 

x    konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2016 /WARUNKOWO
534/ 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
30 000 000 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

4. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
535

,  

w szczególności przedsiębiorstw społecznych
536

, w tym: 

                                                             
533

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
534

 Konkurs nie zostanie ogłoszony, jeżeli w konkursie w Działaniu 11.3 ogłoszonym w czerwcu 2016 r. zostaną wybrane do dofinansowania projekty na 
każdy z subregionów województwa lubelskiego, wydzielony zgodnie z regionalnym programem rozwoju ekonomii społecznej. 
535

 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 podmiot ekonomii społecznej to: 
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 

651, z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 CIS i KIS; 

 ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);  

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją 

bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:  

 organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; 

 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 

1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.); 

 spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udzia ł sektora 

publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 
536

 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 przedsiębiorstwo 
społeczne to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:  
a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 paździer nika 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest: 

i)  integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:  
(1) zatrudnienie co najmniej 50%: 

 osób bezrobotnych lub  

 osób z niepełnosprawnościami, lub 

 osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub  

 - osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub  
(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w  rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o 
których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;  

ii) społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolneg o zgodnie z 
ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, 
wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;  

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na 

wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społecz ną lub na działalność 

pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;  

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa 

opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w 
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c) wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej (obejmujące m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe, 

przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia działalności), 

d) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym 

podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych)
537

. 

5. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności  

w przedsiębiorstwach społecznych, w tym: 

e) subsydiowane zatrudnienie, 

f) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu  

z subsydiowanym zatrudnieniem), 

g) zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających podmioty reintegracyjne czy placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, 

h) dotacja na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. 

6. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych świadczone przez akredytowane 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym: 

d) usługi animacji lokalnej
538

,  

e) usługi rozwoju ekonomii społecznej
539

, obejmujące m.in. wsparcie przygotowawcze (w tym usługi 

doradcze i szkoleniowe), narzędzia inkubacji i preinkubacji, 

f) usługi wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych, w tym głównie 

poprzez zwiększanie kompetencji menadżerskich i zarządczych, zawodowych i społecznych,  

np. w formie doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, m.in. z zakresu zarządzania 

przedsiębiorstwem, planowania strategicznego, marketingu. 

WSKAŹNIKI PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W RAMACH NABORU: 

Minimalny średnioroczny poziomu wskaźników, o których mowa w kryterium formalnym specyficznym nr 2, 

zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

 
 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020. 

 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 540 

                                                                                                                                                                                                                   
swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;  

d)  wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowan iu proporcji 

zatrudnienia określonych w lit. a. 
537

 Możliwe będzie również wsparcie tworzenia podmiotów o charakterze reintegracyjnym, tj. Centrów Integracji Społecznej i Klubów  Integracji Społecznej, 
a także Warsztatów Terapii Zajęciowej w porozumieniu z samorządem powiatu oraz Zakładów Aktywności Zawodowej w porozumieniu z samorządem 
województwa, o ile konieczność taka będzie wynikała z pogłębionej diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez beneficjenta na pozi omie lokalnym. 
538

 Wsparcie animacji lokalnej w celu tworzenia podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, budowy partnerstw publiczno – społecznych na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej. 
539

 Tj. inicjowanie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.  
540

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 
indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej w ramach oceny formalno-
merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 
do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
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Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1 Skuteczność realizacji projektu: 

W ramach projektu po opuszczeniu 

programu pracę podejmie co najmniej 20% 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości 

wskaźników założonych do osiągnięcia w 

Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Aby 

założona struktura wskaźników była realna  

do osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi 

dotyczące skuteczności wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

2 Skuteczność realizacji projektu: 

Projekt zakłada, że w wyniku działalności 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(OWES) zostaną osiągnięte na minimalnym 

średniorocznym poziomie wskazanym w 

Regulaminie konkursu następujące wskaźniki 

efektywnościowe: 

a) dla usług animacji lokalnej (usług 

animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii 

społecznej (usług inkubacyjnych): 

1)  liczba grup inicjatywnych, które w wyniku 

działalności OWES wypracowały założenia co 

do utworzenia podmiotu ekonomii 

społecznej; 

2) liczba środowisk, które w wyniku 

działalności OWES przystąpiły do wspólnej 

realizacji przedsięwzięcia mającego na celu 

rozwój ekonomii społecznej; 

3) liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku 

działalności OWES dla osób, wskazanych w 

definicji przedsiębiorstwa społecznego; 

4) liczba organizacji pozarządowych 

prowadzących działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą 

utworzonych w wyniku działalności OWES; 

b) dla usług wsparcia istniejących 

przedsiębiorstw społecznych (usług 

biznesowych): 

1) liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty utworzonych w wyniku działalności 

OWES we wspartych przedsiębiorstwach 

społecznych; 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020 oraz zapisami 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie osiągania przez 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wskaźników 

efektywnościowych stosowanych w ramach 

systemu akredytacji i standardów działania 

instytucji wsparcia ekonomii społecznej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu na 

podstawie minimalnego średniorocznego 

wymaganego poziomu wskaźników, o których 

mowa w kryterium, wskazanego (z 

uwzględnieniem w szczególności stanu rozwoju 

ekonomii społecznej w regionie/ subregionie oraz 

potrzeb rozwojowych, postanowień regionalnego 

programu rozwoju ekonomii społecznej oraz opinii 

ROPS) w Regulaminie konkursu. 

 

1, 2, 3 

                                                                                                                                                                                                                   
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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2) procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw 

społecznych objętych wsparciem. 

3 Wnioskodawca:  

Wnioskodawcą jest: 

a) Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(OWES), który posiada akredytację ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego na obszar województwa 

lubelskiego dla wszystkich typów usług 

wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu 

Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej albo 

b) podmiot świadczący usługi wsparcia 

ekonomii społecznej nieposiadający 

akredytacji, o której mowa w lit. a, o ile 

uzyska taką akredytację przed zawarciem 

umowy o dofinansowanie projektu.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji 

projektu zgodnie ze standardami działania 

określonymi dla OWES.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020 oraz zapisami 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości 

działań, które będą realizowane przez podmioty 

posiadające potencjał oraz kompetencje 

potwierdzone zgodnie z systemem akredytacji i 

standardów działania instytucji wsparcia ekonomii 

społecznej (AKSES). 

Umowa o dofinansowanie może zostać zawarta z 

wnioskodawcą, który przedłoży Instytucji 

Organizującej Konkurs (IOK) dokument 

potwierdzający otrzymanie akredytacji w 

wyznaczonym przez nią terminie. Niespełnienie 

warunku sformułowanego w lit. b kryterium 

skutkuje odstąpieniem od podpisania umowy o 

dofinansowanie projektu. Ponadto, IOK ma prawo 

odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie z 

podmiotem lub partnerstwem rekomendowanym 

do dofinansowania w przypadku, gdy termin 

uzyskania przez niego akredytacji w sposób 

znaczący wpłynie na realizację celów i rezultatów 

projektu oraz konieczność dokonania istotnych 

zmian w harmonogramie projektu i jego budżecie. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 

4 Kompleksowość projektu:  

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 

obejmuje w sposób komplementarny i łączny 

wszystkie trzy typy projektów przewidziane 

do realizacji w ramach ogłoszonego naboru. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium na celu zapewnienie kompleksowej 

realizacji wsparcia w ramach jednego projektu, 

gdyż zgodnie z powołanymi Wytycznymi 

operatorami bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego i 

usług towarzyszących przyznaniu dotacji są OWES. 

Przyjęte rozwiązanie zwiększy efektywność 

kosztową działań współfinansowanych z RPO WL 

2014-2020, w szczególności poprzez ograniczenie 

kosztów zarządzania projektami w przypadku 

realizacji większej liczby projektów. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 

5 Zakres terytorialny projektu:  

Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w ramach projektu obejmują 

wyłącznie obszar jednego z subregionów 

województwa lubelskiego, wydzielonych 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020. 

Na każdy z subregionów województwa lubelskiego 

zostanie wyłoniony jeden Ośrodek Wsparcia 

1, 2, 3 
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zgodnie z regionalnym programem rozwoju 

ekonomii społecznej. 

Ekonomii Społecznej świadczący usługi wsparcia na 

rzecz ekonomii społecznej. 

Delimitacja subregionów wynikająca z aktualizacji 

Wieloletniego regionalnego planu na rzecz 

promocji i upowszechniania ekonomii społecznej 

oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej 

i jej otoczenia w województwie lubelskim na lata 

2013-2020 zostanie wskazana w Regulaminie 

konkursu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

6 Kryteria rekrutacji do projektu:  

1) Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu zapewniające 

preferencje dla osób będących 

uczestnikami projektów w ramach 

Działania 11.1 oraz Działania 11.2 RPO WL 

2014-2020, w tym w szczególności dla: 

 osób o znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, 

 osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i osób 

z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, 

 osób opuszczających podmioty 

reintegracyjne, 

 wychowanków opuszczających 

instytucjonalne oraz rodzinne formy 

pieczy zastępczej, 

których ścieżka reintegracji wymaga 

dalszego wsparcia w ramach Działania 

11.3 RPO WL. 

2) W zakresie tworzenia miejsc pracy w 

istniejących podmiotach ekonomii społecznej 

(PES) projekt zakłada tworzenie miejsc pracy 

w podmiotach, które w trakcie realizacji 

projektu zostaną przekształcone w 

przedsiębiorstwa społeczne.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020 oraz zapisami 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1, 2 

7 Tworzenie nowych podmiotów 

ekonomii społecznej: 

Wsparcie tworzenia nowych podmiotów 

ekonomii społecznej w ramach projektu 

dotyczy wyłącznie: 

 tworzenia nowych przedsiębiorstw 

społecznych i/lub  

 tworzenia podmiotów 

reintegracyjnych.    

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020 oraz z uwzględnieniem 

zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Kryterium ma na celu jednoznaczne wskazanie 

zakresu wsparcia w ramach projektów 

nakierowanych na tworzenie nowych podmiotów 

ekonomii społecznej. Zawężenie zakresu wsparcia 

wynika z powołanych wytycznych horyzontalnych 

1 lit. b 
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oraz zapisów RPO WL 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

8 Wsparcie tworzenia podmiotów 

reintegracyjnych (dotacja): 

3) Konieczność tworzenia podmiotu 

reintegracyjnego wynika z 

pogłębionej diagnozy potrzeb 

przeprowadzonej przez 

wnioskodawcę na poziomie lokalnym. 

4) Tworzenie podmiotu reintegracyjnego 

w ramach projektu następuje 

wyłącznie w formalnym porozumieniu 

z właściwym samorządem gminy/ 

powiatu/ województwa oraz wymaga 

zgody podmiotu odpowiedzialnego za 

finansowanie nowo utworzonego 

podmiotu reintegracyjnego. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020 oraz z uwzględnieniem 

zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. 

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu 

deklaruje spełnienie wymogów wynikających z 

kryterium.   Szczegółowe zasady dotacyjnego 

wsparcia w zakresie tworzenia podmiotów 

reintegracyjnych zostaną opracowane przez 

beneficjenta i zatwierdzone przez IZ RPO WL na 

etapie realizacji projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. b 

9 Wsparcie tworzenia miejsc pracy: 

Bezzwrotne wsparcie finansowe dotyczy 

tworzenia nowych miejsc pracy wyłącznie 

dla: 

 osób bezrobotnych, które są najbardziej 

oddalone od rynku pracy to jest takich, 

które oprócz bezrobocia doświadczają 

wykluczenia społecznego na podstawie 

innych przesłanek wykluczających, 

wskazanych w definicji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

lub 

 osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych, które 

doświadczają wykluczenia społecznego na 

podstawie co najmniej jednej przesłanki 

wykluczającej, wskazanych w definicji osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym541. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020, z uwzględnieniem 

zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. 

Kryterium ma na celu jednoznaczne wskazanie 

katalogu grup docelowych, dla których w ramach 

projektu mogą zostać stworzone nowe miejsca 

pracy. Katalog osób uprawnionych do wsparcia 

wynika z powołanych wytycznych horyzontalnych 

oraz demarkacji grup docelowych w zakresie 

aktywizacji zawodowej w ramach RPO WL 2014-

2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

10 Subsydiowanie zatrudnienia: 

4) Wsparcie w postaci subsydiowanego 

zatrudnienia jest możliwe wyłącznie w 

przedsiębiorstwach społecznych.  

5) Udzielenie wsparcia w postaci 

subsydiowanego zatrudnienia 

każdorazowo zostanie poprzedzone 

analizą efektywności kosztowej. 

6) Po zakończeniu okresu refundacji 

Kryterium, poprzez wskazanie ogólnych ram 

wsparcia, ma na celu zapewnienie efektywności 

kosztowej oraz trwałości miejsc pracy utworzonych 

w sektorze ekonomii społecznej w ramach 

subsydiowanego zatrudnienia. 

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu 

deklaruje spełnienie wymogów wynikających z 

kryterium.   

 Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

2 

                                                             
541

 Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR  
na lata 2014-2020 obowiązująca od dnia 24 października 2016 r. precyzuje i zawęża zakres grupy docelowej w zakresie udzielania dotacji na tworzenie 
nowych miejsc pracy określonej w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020. 
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kosztów zatrudnienia uczestnik 

projektu zostanie zatrudniony na 

okres co najmniej trzech miesięcy i 

przynajmniej na ½ etatu ze środków 

własnych przedsiębiorstwa. 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

11 Okres realizacji projektu: 

Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 

12 Liczba wniosków: 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(OWES) składa nie więcej niż dwa wnioski o 

dofinansowanie projektu w konkursie. 

Kryterium ma na celu precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia przez wnioskodawców, co 

pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności 

projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Wymóg sformułowany w treści 

kryterium wynika również ze specyfiki konkursu, 

którego przedmiotem są m.in. usługi świadczone 

przez OWES. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków 

przez dany OWES, Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie 

wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs, w 

związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę 

kryterium formalnego specyficznego.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Listy wniosków o dofinansowanie, które zostały 

przekazane na KOP. 

1, 2, 3 

13 Forma zatrudnienia: 

Wnioskodawca gwarantuje, że w ramach 

miejsc pracy utworzonych z dotacji 

pracownicy zostaną zatrudnieni na umowę o 

pracę lub spółdzielczą umowę o pracę. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

14 Zasady przyznawania usług towarzyszących: 

Wnioskodawca założył w projekcie, że 

przyznawanie dotacji jest powiązane z 

usługami542 towarzyszącymi przyznawaniu 

dotacji polegającymi na: 

a) Podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu 

umiejętności potrzebnych do założenia, 

prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa 

społecznego, w szczególności związanych 

ze sferą ekonomiczną funkcjonowania 

przedsiębiorstwa społecznego (poprzez 

wykorzystanie różnorodnych form 

nabywania wiedzy i umiejętności na 

przykład takich jak szkolenia, warsztaty, 

doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 
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 Usługi, o których mowa w kryterium, mogą być świadczone także niezależnie od przyznania dotacji na stworzenie miejsca pracy, z zastrzeżeniem że 
wsparcie pomostowe w formie finansowej, o którym mowa w lit. c kryterium, musi być powiązane ze stworzeniem miejsca pracy.  
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współpraca, wizyty studyjne itp.).  

Wsparcie to jest dostosowane do potrzeb 

założycieli przedsiębiorstwa i samego 

przedsiębiorstwa społecznego – 

obowiązkowo dla każdego 

przedsiębiorstwa społecznego; 

b) Dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych potrzebnych do 

pracy w przedsiębiorstwie społecznym 

(adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby 

w przedsiębiorstwie społecznym) – 

fakultatywnie dla poszczególnych 

przedsiębiorstw społecznych, w zależności 

od ich indywidualnych potrzeb; 

c) Pomocy w uzyskaniu stabilności 

funkcjonowania i przygotowaniu do w 

pełni samodzielnego funkcjonowania. 

Przedsiębiorstwom społecznym jest 

oferowane wsparcie pomostowe w formie 

finansowej lub w formie 

zindywidualizowanych usług, o których 

mowa w lit. a niniejszego kryterium – 

obowiązkowo dla każdego 

przedsiębiorstwa społecznego. Zakres i 

intensywność wsparcia pomostowego oraz 

okres jego świadczenia, a także jego 

wysokość, w przypadku wsparcia 

finansowego, są dostosowane do 

indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa 

społecznego. Wsparcie pomostowe 

w formie finansowej: 

i) jest świadczone przez okres nie dłuższy 

niż 6 miesięcy od dnia przyznania 

dotacji lub utworzenia stanowiska 

pracy, o ile termin utworzenia miejsca 

pracy jest późniejszy niż termin 

przyznania dotacji, może być 

przedłużone nie dłużej jednak niż do 12 

miesięcy, z zachowaniem zasad 

trwałości, określonych w kryterium 

formalnym specyficznym nr 18.  

ii) jest przyznawane miesięcznie w 

wysokości niezbędnej do sfinansowania 

podstawowych kosztów 

funkcjonowania przedsiębiorstwa 

społecznego, jednak nie większej niż 

zwielokrotniona o liczbę utworzonych 

miejsc pracy kwota minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w rozumieniu 

przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

iii) przysługuje wyłącznie na miejsce pracy 

utworzone w oparciu o stosunek pracy 

powstały na podstawie umowy o pracę 
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lub spółdzielczej umowy o pracę. 

Wsparcie pomostowe w formie 

zindywidualizowanych usług jest 

ukierunkowane w szczególności na 

wzmocnienie kompetencji biznesowych 

przedsiębiorstwa. 

15 Wartość wsparcia dotacyjnego: 

Maksymalna wartość dotacji dla 

przedsiębiorstwa społecznego wynosi: 

a) maksymalnie trzydziestokrotność 

przeciętnego wynagrodzenia w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

przy tworzeniu przedsiębiorstwa 

społecznego lub przekształceniu PES w 

przedsiębiorstwo społeczne, w związku 

z utworzeniem miejsc pracy dla osób,  

o których mowa w pkt 3,  

lub 

b) maksymalnie trzydziestokrotność 

przeciętnego wynagrodzenia w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

na stworzenie miejsc pracy dla osób, o 

których mowa w kryterium formalnym 

specyficznym nr 9, w istniejących 

przedsiębiorstwach społecznych w 

okresie trwałości określonym w 

kryterium formalnym specyficznym nr 

18, zaś po upływie tego okresu 

przedsiębiorstwo społeczne może 

ponownie uzyskać dotacje na utworzenie 

miejsc pracy, 

- przy czym maksymalna kwota dotacji na 

stworzenie jednego miejsca pracy stanowi 

sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2  

16 Wyłączenia w zakresie wsparcia 

dotacyjnego: 

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na 

stworzenie miejsca pracy dla osób, które 

wykonują pracę na podstawie umowy o 

pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą 

działalność gospodarczą w momencie 

złożenia wniosku o przyznanie dotacji z 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 
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wyjątkiem: 

a) osób ubogich pracujących543,  lub 

b) osób z niepełnosprawnością 

zatrudnionych w ZAZ, lub 

c) osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych, które 

doświadczają wykluczenia społecznego 

na podstawie co najmniej jednej 

przesłanki wykluczającej, wskazanych w 

definicji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

17 Zakres wsparcia: 

Przewidziane w projekcie usługi wsparcia 

ekonomii społecznej realizowane przez OWES 

dotyczą: 

a) tworzenia miejsc pracy w: 

i) PES innych niż przedsiębiorstwa 

społeczne (bez możliwości 

przyznawania im dotacji oraz wsparcia 

pomostowego w formie finansowej),  

ii)  przedsiębiorstwach społecznych (z 

możliwością przyznawania im dotacji 

oraz wsparcia pomostowego w formie 

finansowej, jeżeli spełnione są warunki 

przyznania dotacji oraz wsparcia 

pomostowego w formie finansowej, 

określone  

w niniejszym rozdziale); 

b) wykorzystania potencjału istniejących 

organizacji pozarządowych do 

ekonomizacji rozumianej jako: 

i) w przypadku organizacji 

pozarządowych prowadzących 

nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego: 

- uruchomienie działalności odpłatnej 

pożytku publicznego lub gospodarczej 

lub przekształcenie organizacji w 

przedsiębiorstwo społeczne, ale bez 

tworzenia miejsc pracy (bez możliwości 

przyznawania dotacji oraz wsparcia 

pomostowego w formie finansowej) 

lub  

- przekształcenie organizacji w 

przedsiębiorstwo społeczne i 

utworzenie miejsc pracy (z możliwością 

przyznawania dotacji oraz wsparcia 

pomostowego w formie finansowej, 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 

                                                             
543

 Tzn. osób wykonujących pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki 
ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.  
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jeżeli spełnione są warunki przyznania 

dotacji oraz wsparcia pomostowego w 

formie finansowej, określone  

w niniejszym rozdziale) lub 

ii) w przypadku organizacji 

pozarządowych prowadzących 

odpłatną działalność pożytku 

publicznego: 

- uruchomienie działalności 

gospodarczej lub przekształcenie 

organizacji  

w przedsiębiorstwo społeczne, ale bez 

tworzenia miejsc pracy (bez możliwości 

przyznawania dotacji oraz wsparcia 

pomostowego w formie finansowej) 

lub  

- przekształcenie organizacji w 

przedsiębiorstwo społeczne i 

utworzenie miejsc pracy (z możliwością 

przyznawania dotacji oraz wsparcia 

pomostowego w formie finansowej 

jeżeli spełnione są warunki przyznania 

dotacji oraz wsparcia pomostowego w 

formie finansowej, określone  

w niniejszym rozdziale), lub 

c) tworzenia przedsiębiorstw społecznych 

dla uczestników WTZ i CIS oraz osób 

zatrudnionych w ZAZ. 

18 Trwałość projektu: 

Wnioskodawca zobowiązuje się do spełnienia 

dwóch warunków trwałości łącznie, tj. do:  

a) zapewnienia trwałości utworzonych 

miejsc pracy. Okres trwałości wynosi co 

najmniej 12 miesięcy, od dnia przyznania 

dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, 

o ile termin utworzenia miejsca pracy 

jest późniejszy niż termin przyznania 

dotacji, a w przypadku przedłużenia 

wsparcia pomostowego w formie 

finansowej powyżej  

6 miesięcy lub przyznania wyłącznie 

wsparcia pomostowego w formie 

finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 

miesięcy od zakończenia wsparcia 

pomostowego w formie finansowej. W 

tym czasie zakończenie stosunku pracy z 

osobą zatrudnioną na nowo utworzonym 

miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z 

przyczyn leżących po stronie pracownika;  

b) zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa 

społecznego tj. spełnienie łącznie 

wszystkich cech przedsiębiorstwa 

społecznego, o których mowa  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 
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w rozdziale 3 pkt 26 Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, 

przez okres, o którym mowa w lit. a 

niniejszego kryterium. 

 
II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE
 544 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

LP 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

1 Kluczowe sfery rozwojowe 

ekonomii społecznej:  

Co najmniej 20% miejsc pracy w 

ramach projektu zostanie 

utworzonych w kluczowych 

sferach rozwojowych wskazanych 

w Działaniu I.4 Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, tj. zrównoważony 

rozwój; rozwój społeczności 

lokalnej, tożsamości i edukacji 

kulturowej; solidarność pokoleń. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Kryterium pozwoli na wspieranie rozwoju tych 

sektorów, które w Krajowym Programie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej zostały 

wskazane jako kluczowe (najbardziej 

rozwojowe) dla sektora ekonomii społecznej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1, 2 

 
 

 

                                                             
544

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium 
będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów. 



393 
 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.3 EKONOMIA SPOŁECZNA 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9V   

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

NR KARTY
545: 1/11.3/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  IV KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
11 100 000,00 EURO 

46 253 700,00 ZŁ
546 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 – 3 w SZOOP 

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 20% 

2. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych: 300 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 

880 

2. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 474 

3. Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS: 144 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
547

 

                                                             
545

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
546

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
547

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 
uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 
poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 
danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
548

 

19)  Wnioskodawca:  

Wnioskodawcą jest: 

a) Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES), który posiada 

akredytację ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego na 

obszar województwa lubelskiego dla 

wszystkich typów usług wsparcia 

ekonomii społecznej w rozumieniu 

Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej  

albo 

b) podmiot świadczący usługi wsparcia 

ekonomii społecznej nieposiadający 

akredytacji, o której mowa w lit. a, o ile 

uzyska taką akredytację przed 

zawarciem umowy o dofinansowanie 

projektu.  

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do 

realizacji projektu z uwzględnieniem 

Standardów Ośrodków Wspierania 

Ekonomii Społecznej.  

 

Zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 oraz zapisami 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014–2020.  

Kryterium ma na celu 

zapewnienie wysokiej jakości 

działań, które będą realizowane 

przez podmioty posiadające 

potencjał oraz kompetencje 

potwierdzone zgodnie z 

systemem akredytacji i 

standardów działania instytucji 

wsparcia ekonomii społecznej 

(AKSES). 

Umowa o dofinansowanie może 

zostać zawarta z wnioskodawcą, 

który przedłoży Instytucji 

Organizującej Konkurs (IOK) 

dokument potwierdzający 

otrzymanie akredytacji w 

wyznaczonym przez nią 

terminie. Niespełnienie warunku 

sformułowanego w lit. b 

kryterium skutkuje odstąpieniem 

od podpisania umowy o 

dofinansowanie projektu. 

Ponadto, IOK ma prawo 

odstąpić od podpisania umowy o 

dofinansowanie z podmiotem 

lub partnerstwem 

rekomendowanym do 

dofinansowania w przypadku, 

gdy termin uzyskania przez 

niego akredytacji w sposób 

znaczący wpłynie na realizację 

celów i rezultatów projektu oraz 

spowoduje konieczność 

dokonania istotnych zmian w 

1, 2, 3 NIE 

                                                             
548

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu.  
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harmonogramie projektu i jego 

budżecie. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2)  Liczba wniosków: 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES) składa nie więcej 

niż cztery wnioski o dofinansowanie 

projektu w konkursie, przy czym nie 

więcej niż jeden wniosek na dany 

subregion województwa lubelskiego. 

Wykaz subregionów znajduje się w 

Regionalnym Programie Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w Województwie 

Lubelskim do roku 2020, aktualnym na 

dzień ogłoszenia konkursu. 

Kryterium ma na celu stworzenie 

warunków umożliwiających 

precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia w danym 

subregionie.  

W przypadku: 

a) złożenia więcej niż czterech 

wniosków, 

lub  

b) złożenia więcej niż jednego 

wniosku na dany subregion, 

przez dany OWES, Instytucja 

Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie 

oceny formalno-merytorycznej 

wszystkie złożone w odpowiedzi 

na dany konkurs wnioski, w 

związku z niespełnieniem przez 

wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

Listy wniosków o 

dofinansowanie, które zostały 

przekazane na KOP oraz 

zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 NIE 

3)  Skuteczność realizacji projektu: 

W ramach projektu po opuszczeniu 

programu pracę podejmie co najmniej 

20% osób wykluczonych lub osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

 

Kryterium uwzględnia kwestię 

wartości wskaźników 

założonych do osiągnięcia  

w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. Aby założona struktura 

wskaźników była realna do 

osiągnięcia, musi mieć 

przełożenie na wymogi 

dotyczące skuteczności 

wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

1, 2, 3 TAK 
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zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

4)  Skuteczność realizacji projektu: 

Projekt zakłada, że w wyniku 

działalności Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES) zostaną 

osiągnięte na minimalnym 

średniorocznym poziomie wskazanym 

w Regulaminie konkursu następujące 

wskaźniki efektywnościowe: 

a) wskaźnik 1: liczba grup 

inicjatywnych, które w wyniku 

działalności OWES wypracowały 

założenia co do utworzenia PES; 

b) wskaźnik 2: liczba środowisk, które w 

wyniku działalności OWES przystąpiły 

do wspólnej realizacji przedsięwzięcia 

mającego na celu rozwój ekonomii 

społecznej; 

c) wskaźnik 3: liczba miejsc pracy 

utworzonych w wyniku działalności 

OWES dla osób, wskazanych w 

definicji PS; 

d) wskaźnik 4: liczba organizacji 

pozarządowych prowadzących 

działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność 

gospodarczą utworzonych w wyniku 

działalności OWES; 

e) wskaźnik 5: procent wzrostu obrotów 

PS objętych wsparciem. 

Zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 oraz zapisami 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 

2020.  

Kryterium ma na celu 

zapewnienie osiągania przez 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej wskaźników 

efektywnościowych 

stosowanych w ramach systemu 

akredytacji i standardów 

działania instytucji wsparcia 

ekonomii społecznej.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu na 

podstawie minimalnego 

średniorocznego wymaganego 

poziomu wskaźników, o których 

mowa w kryterium, wskazanego 

(z uwzględnieniem w 

szczególności stanu rozwoju 

ekonomii społecznej w regionie/ 

subregionie oraz potrzeb 

rozwojowych, postanowień 

regionalnego programu rozwoju 

ekonomii społecznej oraz opinii 

ROPS) w Regulaminie 

konkursu. 

1, 2, 3 TAK 

 

5)  Kompleksowość projektu:  

Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu obejmuje w sposób 

komplementarny i łączny wszystkie trzy 

typy projektów przewidziane do 

realizacji w ramach ogłoszonego 

naboru. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Kryterium na celu zapewnienie 

kompleksowej realizacji 

1, 2, 3 TAK 
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wsparcia w ramach jednego 

projektu, gdyż zgodnie z 

Wytycznymi operatorami 

bezzwrotnego wsparcia 

dotacyjnego i usług 

towarzyszących przyznaniu 

dotacji są OWES. Szczegółowe 

zasady dotacyjnego wsparcia w 

zakresie tworzenia podmiotów 

reintegracyjnych zostaną 

opracowane przez beneficjenta i 

zatwierdzone przez IZ RPO WL 

na etapie realizacji projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

6)  Zakres terytorialny projektu:  

W ramach projektu działania Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej 

obejmują wyłącznie obszar jednego z 

subregionów województwa lubelskiego, 

wydzielonych zgodnie z Regionalnym 

Programem Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Województwie Lubelskim 

do roku 2020, aktualnym na dzień 

ogłoszenia konkursu. 

Zgodnie z zapisami 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. 

Na każdy z subregionów 

województwa lubelskiego 

zostanie wyłoniony jeden 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej świadczący usługi 

wsparcia na rzecz ekonomii 

społecznej. 

Delimitacja subregionów, 

wynikająca z Regionalnego 

Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Województwie 

Lubelskim do roku 2020, 

zostanie wskazana w 

Regulaminie konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 TAK 

 

7)  Kryteria rekrutacji do projektu:  

1) Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu 

zapewniające preferencje dla osób 

będących uczestnikami projektów w 

ramach Działania 11.1 oraz Działania 

11.2 RPO WL 2014-2020, jak również 

preferencje dla każdej z poniższych 

Zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 oraz zapisami 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

1, 2, 3 TAK 
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grup: 

 osób lub rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których 

mowa w rozdziale 3 pkt 15 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014 – 2020, 

 osób o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności,  

  osób z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz  osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną  

i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi (w 

rozumieniu zgodnym z 

Międzynarodową Klasyfikacją 

Chorób i Problemów Zdrowotnych), 

 osób z zaburzeniami psychicznymi 

zdefiniowanymi w ustawie z dnia  

19 sierpnia 1994 r o ochronie 

zdrowia psychicznego, 

 osób lub rodzin korzystających  

z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 - zakres 

wsparcia dla tych osób lub rodzin  

w ramach projektu nie będzie 

powielał działań, które dana osoba 

lub rodzina otrzymała lub otrzymuje  

z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa  

w PO PŻ, 

 osób opuszczających podmioty 

reintegracyjne, wychowanków 

opuszczających instytucjonalne 

oraz rodzinne formy pieczy 

zastępczej, których ścieżka 

reintegracji wymaga dalszego 

wsparcia w ramach Działania 11.3 

RPO WL. 

2) W dostępie do wsparcia w zakresie 

tworzenia miejsc pracy w sektorze 

Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 
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przedsiębiorczości społecznej 

preferowane są osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które skorzystały z 

projektów w ramach PI 9i (11.1 RPO 

WL), a których ścieżka reintegracji 

wymaga dalszego wsparcia w 

ramach PI 9v (11.3 RPO WL). 

8)  Wsparcie tworzenia podmiotów 

reintegracyjnych (dotacja): 

1) Konieczność tworzenia 

podmiotu reintegracyjnego 

wynika z pogłębionej diagnozy 

potrzeb przeprowadzonej przez 

wnioskodawcę  na poziomie 

lokalnym, tj. na obszarze 

subregionu na którym 

realizowany jest projekt, oraz 

wymaga uzyskania pozytywnej 

opinii Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej. 

2) Tworzenie podmiotu 

reintegracyjnego w ramach projektu 

następuje wyłącznie w formalnym 

porozumieniu z właściwym 

samorządem gminy/ powiatu/ 

województwa oraz wymaga zgody 

podmiotu odpowiedzialnego za 

finansowanie nowo utworzonego 

podmiotu reintegracyjnego. 

Zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 oraz z 

uwzględnieniem zapisów 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014–2020. 

Kryterium ma na celu 

umożliwienie oceny stopnia 

zasadności tworzenia 

podmiotów reintegracyjnych. 

Beneficjent we wniosku o 

dofinansowanie projektu 

deklaruje spełnienie wymogów 

wynikających z kryterium.    

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. b TAK 

 

9)  Subsydiowanie zatrudnienia: 

1) Wsparcie w postaci 

subsydiowanego zatrudnienia 

jest możliwe wyłącznie w 

przedsiębiorstwach 

społecznych.  

2) Udzielenie wsparcia w postaci 

subsydiowanego zatrudnienia 

każdorazowo zostanie poprzedzone 

analizą efektywności kosztowej. 

3) Po zakończeniu okresu refundacji 

kosztów zatrudnienia uczestnik 

projektu zostanie zatrudniony na 

okres co najmniej trzech miesięcy i 

przynajmniej na ½ etatu ze środków 

własnych przedsiębiorstwa. 

Kryterium, poprzez wskazanie 

ogólnych ram wsparcia, ma na 

celu zapewnienie efektywności  

kosztowej oraz trwałości miejsc 

pracy utworzonych w sektorze 

ekonomii społecznej w ramach 

subsydiowanego zatrudnienia. 

Beneficjent we wniosku o 

dofinansowanie projektu 

deklaruje spełnienie wymogów 

wynikających z kryterium.   

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2 lit. a TAK 
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10)  Okres świadczenia usług OWES: 

Projekt przewiduje świadczenie usług 

OWES przez co najmniej 36 miesięcy, 

przy czym rozpoczęcie świadczenia 

usług w ramach danego subregionu 

rozpocznie się nie wcześniej niż w 

terminie określonym w Regulaminie 

konkursu dla danego subregionu. 

Kryterium ma zastosowanie wyłącznie 

na etapie oceny projektu. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 TAK 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla 

wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE
 549

  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Kluczowe sfery rozwojowe 

ekonomii społecznej:  

Co najmniej 20% miejsc pracy 

w ramach projektu zostanie 

utworzonych w kluczowych 

sferach rozwojowych 

wskazanych w Działaniu I.4 

Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, tj. zrównoważony 

rozwój; solidarność pokoleń; 

polityka rodzinna; turystyka 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Kryterium pozwoli na wspieranie rozwoju tych 

sektorów, które w Krajowym Programie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej zostały 

wskazane jako kluczowe (najbardziej 

rozwojowe) dla sektora ekonomii społecznej.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

10 1, 2 

                                                             
549

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 
zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 
kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 
spełnienia kryterium będzie polegała na: 

i) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 
j) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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społeczna; budownictwo 

społeczne; lokalne produkty 

kulturowe. 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2) Wsparcie programów 

rewitalizacji: 

Projekt zakłada preferencję w 

rekrutacji dla osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z 

obszarów objętych 

programem rewitalizacji. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

wsparcia procesu rewitalizacji. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja i 

synergia projektów finansowanych w ramach 

EFS i EFRR.  

Program rewitalizacji powinien znajdować się 

w wykazie programów rewitalizacji 

prowadzonym przez IZ RPO aktualnym na 

dzień zakwalifikowania uczestnika projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1, 2, 3 

3) Grupa docelowa: 

1) Co najmniej 40% 

utworzonych nowych miejsc 

pracy w ramach 

bezzwrotnego wsparcia 

finansowego (dotacji) w 

projekcie utworzone są dla 

osób bezrobotnych 

doświadczających 

wykluczenia społecznego 

na podstawie innych niż 

bezrobocie przesłanek, o 

których mowa w rozdziale 3 

pkt 15 Wytycznych w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014 – 2020 

lub 

2) Co najmniej 40% nowych 

miejsc pracy w ramach 

bezzwrotnego wsparcia 

finansowego (dotacji) w 

Kryterium wynika z rekomendacji Komisji 

Europejskiej oraz zapisów RPO WL 2014-

2020. Ma celu ukierunkowanie wsparcia w 

stronę osób wymagających szczególnego 

wsparcia, jak również wzmocnienia 

komplementarności wewnętrznej RPO WL  

Punkt 2 kryterium ma na celu skupienie 

interwencji w powiatach, w których ekonomia 

społeczna jest nielicznie reprezentowana. 

Ocena punktu 2 kryterium zostanie dokonana 

w oparciu o wykaz powiatów, stanowiący 

załącznik do Regulaminu konkursu. Wykaz 

zawiera rozmieszczenie podmiotów ekonomii 

społecznej, tj. przedsiębiorstw społecznych, 

spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności 

zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, 

klubów i centrów integracji społecznej w 

poszczególnych powiatach województwa 

lubelskiego, z wyłączeniem organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność 

pożytku publicznego oraz spółek non profit.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

15 1, 2, 3 
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projekcie utworzone 

zostanie w powiatach, w 

których  liczba podmiotów 

ekonomii społecznej jest 

niższa niż średnia 

wojewódzka. Wykaz 

powiatów będzie stanowił 

załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

 

 

D) Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych lubelskiego obszaru funkcjonalnego 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.4 AKTYWNE WŁĄCZENIE W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 

LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I    

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

NR KARTY
550: 1/11.4/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
1 117 647 EURO 

4 822 423,28 ZŁ
551 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Programy
552

 na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym: 

a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na 

obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej
553

, 

b) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

c) programy wychodzenia z bezdomności, 

d) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo–wychowawczych, 

                                                             
550

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
551

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
552

 Każdy projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z  wykorzystywaniem zróżnicowanych form i metod aktywizacji społeczno-zawodowej, w 
tym stosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej , zawodowej i/lub zdrowotnej, jak również realizację działań z zakresu aktywnych 
technik poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych spośród katalogu określonego w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady 
(2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.).  
Wszystkie działania dostosowane będą do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych 
planów (ścieżek) działania (wsparcia). 
553

 Realizowane w oparciu o lokalne programy rewitalizacji. 
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młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla 

nieletnich,  podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo - wychowawczym prowadzonych przez 

Ochotnicze Hufce Pracy, 

e) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy 

zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności. 

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady 

Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 

Społecznej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie 

użytecznych
554

. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu: 32%; 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu: 45%; 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 25%. 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 241, 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 22. 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE555 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Skuteczność realizacji projektu:  

W ramach projektu po opuszczeniu programu:  

a) co najmniej 32% osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

uzyska kwalifikacje lub kompetencje,  

b) co najmniej 45% osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

będzie poszukiwać pracy.  

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

zmniejszenia poziomu bezrobocia, poprzez 

zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w odniesieniu do 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym i tym samym podniesienia ich 

kwalifikacji/kompetencji.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1, 2 

2)  Efektywność społeczna i efektywność Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  1, 2 

                                                             
554

Realizacja kompleksowych programów reintegracji społeczno-zawodowej przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i KIS) odbywa się wyłącznie poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących ww. 
podmiotach. 
555

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE” „NIE 
DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada minimalny poziom 

efektywności społecznej i zatrudnieniowej.   

 W odniesieniu do osób lub środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w przypadku efektywności 

społecznej na poziomie 34%, a w przypadku 

efektywności zatrudnieniowej na poziomie 

22%.   

 W odniesieniu do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz osób 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

przypadku efektywności społecznej na 

poziomie 34%, a w przypadku  efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie 12%. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 beneficjent ma obowiązek 

pomiaru efektów reintegracji uczestników projektu w 

wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie w 

wymiarze społecznymi i wymiarze zatrudnieniowym 

(efektywność społeczna i efektywność-

zatrudnieniowa), z uwzględnieniem wyłączeń 

wskazanych w ww. Wytycznych.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

(efektywność 

społeczna)  

1 lit. a- b, 2 

(efektywność 

zatrudnienio

wa) 

3)  Diagnoza potrzeb uczestników:   

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb uczestników (w przypadku projektów 

dotyczących stosowania instrumentów 

aktywizacji zawodowej w przygotowaniu 

diagnozy musi uczestniczyć doradca 

zawodowy) oraz stworzenie dla osób, rodzin i 

środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym ścieżki reintegracji, 

stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, 

rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, z 

uwzględnieniem diagnozy sytuacji 

problemowej, zasobów, potencjału, 

predyspozycji, potrzeb. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  Przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb uczestników projektu umożliwi wnioskodawcy 

dostosowanie form i tematyki wsparcia zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami uczestników, którzy w 

pierwszej kolejności korzystać będą z instrumentów 

aktywnej integracji o charakterze społecznym.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

 

1, 2 

4)  Wsparcie w zakresie usług aktywnej 

integracji:  

Wsparcie grup docelowych odbywa się z 

wykorzystaniem usług aktywnej integracji o 

charakterze społecznym lub zawodowym lub 

edukacyjnym lub zdrowotnym. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1 

5)  Wymogi w zakresie szkoleń:  

Szkolenia realizowane w ramach projektu 

kończą się egzaminem i uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego kompetencje lub 

kwalifikacje uczestników.  

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia realizowane w 

ramach projektu zakończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego nabycie, uzupełnienie 

lub podwyższenie poziomu kwalifikacji/kompetencji 

przez uczestników projektu. Kwalifikacje i 

kompetencje rozumiane są zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1, 2 

6)  Doświadczenie Beneficjenta:  

Beneficjent lub Partner posiada co najmniej 2 

letnie doświadczenie:  

 w pracy z grupą docelową, którą zamierza 

objąć wsparciem oraz  

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji projektu poprzez podmioty posiadające 

niezbędne doświadczenie. Specyfika projektów 

będących przedmiotem konkursu powoduje, że ich 

realizacja w dużym stopniu zależy od doświadczenia 

1, 2 
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 w zakresie merytorycznym, którego dotyczy 

projekt.  

beneficjenta.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

7)  Wkład własny:  

Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład 

własny w wysokości:  

 projekty ośrodków pomocy 

społecznej/powiatowych centrów pomocy 

rodzinie – 15 % wartości projektu,  

 pozostałe projekty - minimum 5% wartości 

projektu.  

 

 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego. Obowiązek wniesienia 

wkładu własnego jest niezbędny do zapewnienia 

wymaganego poziomu wkładu własnego w ramach 

wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  

Umowa Partnerstwa określa poziom 

współfinansowania m.in. ze środków EFS w 

wysokości 85% na poziomie osi priorytetowej, co 

oznacza konieczności wniesienia 15% wkładu 

krajowego. Wysokość wkładu własnego wymaganego 

od beneficjentów będzie uzależniona od poziomu 

współfinansowania ze środków budżetu państwa. 

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa w 

zależności od typu beneficjenta na poziomie do 10%, 

oznacza konieczność wymagania od beneficjentów 

projektów współfinansowanych z EFS w ramach 

Działania 11.1 wniesienia wkładu własnego we 

wskazanej w treści kryterium wysokości.  

Kryterium ma również na celu zapewnienie 

odpowiedniej jakości wniosków o dofinansowanie 

projektów, adekwatnych do potrzeb jednostek 

odpowiedzialnych za kreowanie polityki edukacyjnej 

oraz potencjału finansowego wnioskodawcy. Wkład 

własny jest obligatoryjny dla każdego wnioskodawcy 

(bez względu na formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 

zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość o 

jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 

zapewnienie większej trwałości działań 

finansowanych z EFS. Wprowadzenie takiego 

rozwiązania – w powiązaniu z oceną potencjału 

wnioskodawcy – powinno doprowadzić w efekcie do 

wzmocnienia roli podmiotów obecnych w lokalnej 

społeczności i ograniczyć liczbę podmiotów 

realizujących projekty w obszarach niezwiązanych z 

ich podstawową działalnością.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

1, 2 

8)  Kontrakt socjalny: 

Z wszystkimi uczestnikami projektu 

podpisywane są umowy, na wzór kontraktu 

socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 1 

marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 

przypadku projektów realizowanych przez 

ośrodek pomocy społecznej, z wszystkimi 

uczestnikami projektu podpisywane są 

kontrakty socjalne.  

Zastosowanie kontraktu socjalnego lub umowy 

równoważnej  ma na celu przezwyciężenie trudnej 

sytuacji życiowej uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1, 2 
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9)  Grupa docelowa: 

Projekty nie mogą być skoncentrowane na 

wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia)  

tj. osoby w wieku poniżej 18 roku życia nie 

mogą stanowić więcej niż 50% grupy 

docelowej w projekcie, z wyłączeniem 

projektów dedykowanych osobom, o których 

mowa w rozdziale 4.7 pkt 9 lit. a-d Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1,2 

10)  Zgodność z programem rewitalizacji: 

Projekt wynika z aktualnego programu 

rewitalizacji obowiązującego na obszarze, na 

którym jest realizowany. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia 
procesu rewitalizacji mającego na celu pobudzenie 
aktywności środowisk lokalnych, stymulowanie 
współpracy na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku 
wykluczenia społecznego na obszarach 
degradowanych i zmarginalizowanych. W celu 
uzyskania korzystnych efektów działań 
rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja i 
synergia projektów finansowanych w ramach EFS i 
EFRR.  

Program rewitalizacji powinien znajdować się na 
wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez 
IZ RPO aktualnym na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

oświadczenia wnioskodawcy o zgodności projektu z 

aktualnym programem rewitalizacji, zawartego we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 a 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 556
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium Liczba Zastosowanie 

                                                             
556

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 
kryterium będzie polegała na: 

w) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
x) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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punktów kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Zgodność z programem rewitalizacji: 

Projekt wynika z aktualnego programu 

rewitalizacji obowiązującego na obszarze, na 

którym jest realizowany. 

 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do 

wsparcia procesu rewitalizacji. W celu 

uzyskania korzystnych efektów działań 

rewitalizacyjnych niezbędna jest 

koordynacja i synergia projektów 

finansowanych w ramach EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować 

się w wykazie programów rewitalizacji 

prowadzonym przez IZ RPO aktualnym na 

dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy o zgodności projektu z 

aktualnym programem rewitalizacji, 

zawartego we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

20 1 lit. b-e, 2 

2)  Komplementarność z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-

2020:  

Co najmniej 50% uczestników projektu to 

osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach 

projektu jest komplementarny i uzupełnia 

działania współfinansowane z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących.  

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

10 1, 2 

3)  Efektywność zatrudnieniowa:  

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika 

efektywności zatrudnieniowej po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek)  

 w odniesieniu do osób lub środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym na poziomie co najmniej 30%;  

 w odniesieniu do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz 

osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi na poziomie co najmniej 

20%.  

Zgodnie z RPO WL 2014-2020 oraz z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

10 1 lit. a-b, 2 
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Załącznik 4d – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru 
projektów dla Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

A) Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

 

KARTA DZIAŁANIA 12.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

 

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 

 

 

NR KARTY
557: 1/12.1/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

IV KWARTAŁ 2015 

II KWARTAŁ 2016  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata. 
2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe 

zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych
558

. 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 559 

Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: Kryterium ma na celu optymalizację realizacji usług w 

zakresie edukacji przedszkolnej i dostosowanie oferty do 

1, 2 

                                                             
557

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
558

 W ramach typu projektu nr 1 i 2 możliwy jest zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych koniecznych do rozpoznawania potrzeb, 
wspomagania rozwoju, a także prowadzenia terapii dzieci odbywających edukację przedszkolną. Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia 
podmiotów prowadzących edukację przedszkolną będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. Będą one 
miały charakter pomocniczy (wyposażenie placówek realizujących edukację przedszkolną nie stanowi priorytetu w ramach działań ukierunkowanych na 
ten poziom edukacji). W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się także możliwość realizacji szkoleń dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego. Będą one miały jednak charakter uzupełniający do realizowanych działań (nauczyciele przedszkoli nie stanowią grupy o znaczeniu 
priorytetowym w ramach działań ukierunkowanych na ten poziom edukacji).  
559

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 
indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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Partnerstwo: 

W przypadku projektów realizowanych 

przez jednostki spoza sektora finansów 

publicznych, projekt jest realizowany w 

partnerstwie z gminą wskazaną jako 

obszar realizacji projektu. 

faktycznego zapotrzebowania oraz prognoz 

demograficznych na poziomie gmin będących obszarem 

realizacji projektów. Optymalizacja realizacji usług 

oznacza, że gmina również w przypadku organów 

prowadzących spoza sektora finansów publicznych 

odpowiada za realizację działań projektowych w zakresie 

edukacji przedszkolnej na jej obszarze. Pozwoli to na 

uniknięcie sytuacji, w której podmioty realizujące projekty 

w ramach RPO WL rywalizowałyby z innymi organami 

prowadzącymi ośrodki wychowania przedszkolnego z 

terenu tej samej gminy o udział dzieci w edukacji 

przedszkolnej. Udział gminy w realizacji przedsięwzięć 

projektowych pozwoli na uwzględnienie kwestii podaży i 

popytu na miejsca przedszkolne na terenie gminy 

niezależnie od organu prowadzącego. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 2: 

Cross – financing: 

Cross – financing w projekcie stanowi 

do 15% współfinansowania unijnego, o 

ile projekt zawiera wydatki w ramach 

cross-financingu. 

W przypadku tworzenia nowych miejsc przedszkolnych 

(typ projektu nr 1) zasadnym jest uwzględnienie 

konieczności większego udziału środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu 

unijnym w projekcie. Wynika to m.in. z zapotrzebowania 

na inwestycje infrastrukturalne, co jest szczególnie istotne 

w przypadku tworzenia nowych miejsc przedszkolnych. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 3: 

Standardy szkoleń dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego: 

a) O ile wynika to z potrzeb dzieci 

objętych wsparciem w projekcie, 

szkolenia dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego 

dotyczą wyłącznie zakresu 

pedagogiki specjalnej. 

b) Szkolenia, o którym mowa w lit. a 

trwają nie dłużej niż 12 miesięcy. i 

kończą się egzaminem 

zewnętrznym. 

c) Konieczność realizacji w projekcie 

działań, o których mowa w lit. a 

wynika z przeprowadzonej przed 

złożeniem wniosku o 

dofinansowanie diagnozy stopnia 

przygotowania nauczycieli w 

ośrodku wychowania 

przedszkolnego objętym wsparciem 

do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz analizą 

zapotrzebowania ośrodka 

wychowania przedszkolnego na 

Kryterium wynika z zapisów podrozdziału 3.1 pkt 16-18 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W związku z tym, 

że oferta dla dzieci z niepełnosprawnościami jest 

niewystarczająca, o ile w projekcie planowane są do 

realizacji szkolenia dla nauczycieli, muszą one dotyczyć 

zakresu pedagogiki specjalnej. W związku z tym, że 

szkolenia te mogą być realizowane wyłącznie jako 

uzupełnienie typów projektów możliwych do realizacji, ich 

potrzeba oraz zakres tematyczny (w ramach pedagogiki 

specjalnej) musi wynikać z przeprowadzonej przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie diagnozy, o której 

mowa w lit. c kryterium. Podmiot przeprowadzający 

diagnozę może skorzystać w jej opracowaniu ze wsparcia 

instytucji wspomagających ośrodek wychowania 

przedszkolnego, tj. z uwzględnieniem narzędzi i 

metodologii opracowanych przez MEN i jednostki podległe 

lub nadzorowane. 

 

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez uczestników 

szkoleń konkretnej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, 

potwierdzonych standardową procedurą oceny. 

Wydawane dokumenty powinny, na podstawie egzaminu 

przeprowadzonego przez właściwy organ, 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.   

 

1, 2 
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określone kompetencje i 

kwalifikacje. 

d) W wyniku realizacji szkoleń, o 

których mowa w lit. a, kwalifikacje w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020 uzyska co 

najmniej 70% uczestników szkoleń.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium 4: 

Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie projektu 

w konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Ma ono również 

za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami  

w przypadku większej liczby wniosków od jednego 

wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu 

w charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza  

to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  

w których dany podmiot występuje jako wnioskodawca, 

może występować w innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie 

wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs , w związku z 

niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego.  

Wnioski złożone przez organ prowadzący ośrodek 

wychowania przedszkolnego oraz wnioski złożone przez 

ośrodki wychowania przedszkolnego podlegające pod ten 

organ prowadzący nie będą traktowane jako wnioski 

złożone przez tego samego wnioskodawcę. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane na 

KOP. 

1, 2 

Kryterium 5: 

Trwałość projektu: 

Beneficjent jest zobowiązany do 

zachowania trwałości utworzonych w 

ramach projektu finansowanego z RPO 

miejsc wychowania przedszkolnego 

przez okres co najmniej 2 lat od daty 

zakończenia okresu realizacji projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość ośrodków 

wychowania przedszkolnego do 

świadczenia usług przedszkolnych w 

ramach utworzonych w projekcie miejsc 

wychowania przedszkolnego. Liczba 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL oraz podrozdziału 

3.1 pkt 10 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 
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zadeklarowanych w arkuszu 

organizacyjnym placówki miejsc 

wychowania przedszkolnego 

uwzględnia dokładną liczbę miejsc 

utworzonych w projekcie. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 560 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje wsparciem 

ośrodki wychowania 

przedszkolnego, które nie 

korzystały ze środków EFS 

dostępnych w latach 2007-2013 

w ramach projektów 

konkursowych w Poddziałaniu 

9.1.1 Zmniejszenie nierówności 

w stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej PO KL. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców oraz 

wsparcie jak największej liczby istniejących 

przedszkoli lub innych form wychowania 

przedszkolnego (koncentracja przedmiotowa 

ograniczająca możliwość wielokrotnego aplikowania 

o dofinansowanie tej samej placówki) i nie 

koncentrowanie wsparcia na placówkach, 

wykazujących się aktywnością w aplikowaniu 

(koncentracja podmiotowa). 

Kryterium wynika z zapisów podrozdziału 3.1 pkt 19 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020. 

Kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie w oparciu 

zestawienie wspartych ośrodków wychowania 

przedszkolnego w latach 2007-2013 w ramach 

POKL, stanowiące załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

5 1, 2 

Kryterium 2: 

Komplementarność projektu: 

Projekt jest komplementarny z 

inwestycjami 

współfinansowanymi z innych 

środków niż środki 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Kryterium wynika z RPO WL. 

Kryterium zastosowano w celu zapewnienia 

komplementarności działań współfinansowanych z 

różnych środków od 2014 r. Istotne jest bowiem 

budowanie kompleksowych i trwałych rozwiązań, 

czego gwarantem może być realizacja zasady 

komplementarności projektów z innymi 

instrumentami finansowymi.  

Kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów 

5 1, 2 

                                                             
560

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranyc h kryteriów. Opis znaczenia 
kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z 
możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 3: 

Obszar realizacji projektu: 

Projekt jest realizowany 

wyłącznie w gminach, w których 

stopień upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej jest 

niższy niż średni stopień 

upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej w województwie 

lubelskim. 

Zgodnie z zapisami RPO WL w odniesieniu do 

Priorytetu inwestycyjnego 10i: „Priorytetem jest 

zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu 

edukacji przedszkolnej, w szczególności na 

obszarach słabiej rozwiniętych, w tym na terenach 

wiejskich ale także wspieranie dostępności do 

edukacji przedszkolnej na obszarach miejskich”. 

Ponadto, z zapisów RPO WL wynika również 

konieczność założenia kryteriów wyboru projektów, 

które pozwolą zintensyfikować wsparcie w gminach 

znajdujących się w najbardziej niekorzystnym 

położeniu w kontekście realizacji Celu 

Tematycznego 10. Zgodnie zaś z podrozdziałem 3.1 

pkt 1 lit. a Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020 wsparcie projektowe powinno 

przyczyniać się m.in. zwiększenia dostępu do 

wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim 

stopniu upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu w 

oparciu o Zestawienie gmin o stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej niższym 

niż średnia dla województwa lubelskiego stanowiące 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

25 1 

Kryterium 4: 

Obszar realizacji projektu: 

Projekt jest realizowany 

wyłącznie w gminach, w których 

wykazano zapotrzebowanie na 

nowe miejsca wychowania 

przedszkolnego. 

 

Projekty realizowane w ramach RPO WL muszą się 

koncentrować na obszarach, na których istnieją 

rzeczywiste deficyty w zakresie dostępności miejsc 

przedszkolnych. Obowiązek ten wynika z 

podrozdziału 3.1 pkt 2 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. W związku z 

powyższym, gminy z terenu województwa 

lubelskiego zgłosiły zapotrzebowanie na miejsca 

przedszkolne, z którego wynikają owe rzeczywiste 

deficyty.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu w 

oparciu o wykaz zgłoszonego przez gminy z 

województwa lubelskiego zapotrzebowania na 

miejsca przedszkolne, stanowiący załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

5 1 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10I  
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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  

NR KARTY
561: 1/12.1/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
8 312 744 EURO 

36 000 000,44 ZŁ
562 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego563 dla dzieci w wieku 3 – 4 lata. 

2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów564 oraz dodatkowe 

zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych565. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

Nie dotyczy  

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne  
w edukacji przedszkolnej:   4 935. 

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 2 115. 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE566 

                                                             
561

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
562

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
563

 W tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.  
564

 W tym realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym 

poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działanie określone w przypisie może być realizowane samodzielnie.  
565

 W ramach typu projektu nr 1 i 2 możliwy jest zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych koniecznych do rozpoznawania potrzeb, 
wspomagania rozwoju, a także prowadzenia terapii dzieci odbywających edukację przedszkolną. Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia 
podmiotów prowadzących edukację przedszkolną będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. Będą one 
miały charakter pomocniczy (wyposażenie placówek realizujących edukację przedszkolną nie stanowi priorytetu w ramach działań ukierunkowanych na 
ten poziom edukacji). W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się także możliwość realizacji szkoleń dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego. Będą one miały jednak charakter uzupełniający do realizowanych działań (nauczyciele przedszkoli nie stanowią grupy o znaczeniu 
priorytetowym w ramach działań ukierunkowanych na ten poziom edukacji).  
566

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 
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Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

1) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o 

dofinansowanie projektu w konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięcia, 

co pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności 

projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w przedmiotowym 

brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania 

danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a 

nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie dwóch wniosków, w których dany 

podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków 

przez jednego wnioskodawcę, Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie ocenia na etapie 

oceny formalnej wszystkie złożone w odpowiedzi na 

dany konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem 

przez wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, 

które zostały przekazane na KOP. 

1, 2 

2) Trwałość projektu: 

Beneficjent jest zobowiązany do zachowania 

trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc 

wychowania przedszkolnego przez okres co 

najmniej 2 lat od daty zakończenia okresu realizacji 

projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 

gotowość ośrodków wychowania przedszkolnego 

do świadczenia usług przedszkolnych w ramach 

utworzonych w projekcie miejsc wychowania 

przedszkolnego. Liczba zadeklarowanych w arkuszu 

organizacyjnym placówki miejsc wychowania 

przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc 

utworzonych w projekcie. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL oraz 

podrozdziału 3.1 pkt 12 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

 

 

1 

3) Standardy szkoleń dla nauczycieli wychowania 

przedszkolnego: 

a) Szkolenia dla nauczycieli wychowania 

przedszkolnego są możliwe do realizacji w 

projekcie, o ile ich konieczność wynika z 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia dla nauczycieli 

wynikają z dokonanej diagnozy, dotyczą ośrodka, 

który uzyska wsparcie w projekcie oraz kończą się 

uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie, 

uzupełnienie lub podwyższenie poziomu 

1, 2 

                                                                                                                                                                                                                   
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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przeprowadzonej diagnozy. 

b) Szkolenia, o których mowa w lit. a, są 

skierowane wyłącznie do nauczycieli ośrodka 

wychowania przedszkolnego, objętego 

wsparciem w projekcie. 

c) Szkolenia, o których mowa w lit. a, kończą się 

dokumentem potwierdzającym zdobycie przez 

uczestników projektu kwalifikacji/ 

kompetencji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

kompetencji/kwalifikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

4) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą w projekcie są: 

a) podmioty uprawnione do prowadzenia 

edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i 

niepubliczne przedszkola lub inne 

funkcjonujące formy wychowania 

przedszkolnego, ich organy prowadzące albo 

b) inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych 

<nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych>) w partnerstwie z ww. 

Celem kryterium jest zapewnienie realizacji projektu 

przez uprawnione do tego podmioty. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

 

 

1, 2 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 567
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

                                                             
567

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na: 

cc) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

dd) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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naboru 

1)  

1) 

Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje wsparciem 

ośrodki wychowania 

przedszkolnego, które nie 

korzystały ze środków EFS 

dostępnych w latach 2007-2013 

w ramach projektów 

konkursowych w Poddziałaniu 

9.1.1 Zmniejszenie nierówności 

w stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej PO KL. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców oraz 

wsparcie jak największej liczby istniejących przedszkoli 

lub innych form wychowania przedszkolnego 

(koncentracja przedmiotowa ograniczająca możliwość 

wielokrotnego aplikowania o dofinansowanie tej samej 

placówki) i nie koncentrowanie wsparcia na 

placówkach, wykazujących się aktywnością w 

aplikowaniu (koncentracja podmiotowa). 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie w oparciu 

zestawienie wspartych ośrodków wychowania 

przedszkolnego w latach 2007-2013 w ramach POKL, 

stanowiące załącznik do Regulaminu konkursu. 

5 1, 2 

2) Komplementarność projektu: 

Projekt jest komplementarny z 

inwestycjami 

współfinansowanymi z innych 

środków niż środki 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Kryterium wynika z RPO WL. 

Kryterium zastosowano w celu zapewnienia 

komplementarności działań współfinansowanych z 

różnych środków od 2014 r. Istotne jest bowiem 

budowanie kompleksowych i trwałych rozwiązań, 

czego gwarantem może być realizacja zasady 

komplementarności projektów z innymi środkami 

finansowymi.  

Dla spełnienia kryterium należy podać konkretną 

inwestycję, z którą projekt jest komplementarny oraz 

opisać komplementarność. Projekt musi być 

komplementarny z inwestycją, w odniesieniu, do której 

została zawarta umowa o dofinansowanie (lub inna 

podstawa zatwierdzenia jej do realizacji). 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1, 2 

3) Obszar realizacji projektu: 

Projekt jest realizowany 

wyłącznie w gminach, w 

których stopień 

upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej jest niższy niż 

średni stopień upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej w 

województwie lubelskim. 

Zgodnie z zapisami RPO WL w odniesieniu do 

Priorytetu inwestycyjnego 10i: „Priorytetem jest 

zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu edukacji 

przedszkolnej, w szczególności na obszarach słabiej 

rozwiniętych, w tym na terenach wiejskich ale także 

wspieranie dostępności do edukacji przedszkolnej na 

obszarach miejskich”. Ponadto, z zapisów RPO WL 

wynika również konieczność założenia kryteriów 

wyboru projektów, które pozwolą zintensyfikować 

wsparcie w gminach znajdujących się w najbardziej 

niekorzystnym położeniu w kontekście realizacji Celu 

Tematycznego 10. Zgodnie zaś z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020 wsparcie projektowe 

powinno przyczyniać się m.in. zwiększenia dostępu do 

15 1, 2 
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wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim 

stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu w oparciu o Zestawienie gmin o stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej niższym niż 

średnia dla województwa lubelskiego stanowiące 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

4) Obszar realizacji projektu: 

Projekt jest realizowany 

wyłącznie w gminach, w 

których wykazano 

zapotrzebowanie na nowe 

miejsca wychowania 

przedszkolnego. 

 

Projekty realizowane w ramach RPO WL muszą się 

koncentrować na obszarach, na których istnieją 

rzeczywiste deficyty w zakresie dostępności miejsc 

przedszkolnych. Obowiązek ten wynika z Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. W związku z powyższym, 

gminy z terenu województwa lubelskiego zgłosiły 

zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne, z którego 

wynikają owe rzeczywiste deficyty.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu w oparciu o wykaz zgłoszonego przez gminy z 

województwa lubelskiego zapotrzebowania na miejsca 

przedszkolne, stanowiący załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

5 1, 2 

 
 
 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

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 

NR KARTY
568: 1/12.1/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
6 500 000 EURO 

26 941 850,00 ZŁ
569 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typy projektu nr 1-2 w SZOOP 

                                                             
568

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
569

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

Nie dotyczy 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 6 026 

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 735 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE570 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowani

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
571

 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu w konkursie. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania danego 

podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie 

partnera. Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie dwóch wniosków, w których dany 

podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w 

tym samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch 

wniosków przez jednego wnioskodawcę, 

Instytucja Organizująca Konkurs negatywnie 

ocenia na etapie oceny formalno-merytorycznej 

wszystkie złożone w odpowiedzi na dany 

konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem 

przez wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego. 

1, 2 NIE 

                                                             
570

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE – do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy projektu  

w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane  

w przypadku danego kryterium). 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
571

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone  
w regulaminie konkursu. 
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Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, 

które zostały przekazane na KOP. 

2)  Trwałość projektu: 

Beneficjent jest zobowiązany do 

zachowania trwałości utworzonych 

w ramach projektu miejsc 

wychowania przedszkolnego przez 

okres co najmniej 2 lat od daty 

zakończenia okresu realizacji 

projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość ośrodków 

wychowania przedszkolnego do 

świadczenia usług przedszkolnych 

w ramach utworzonych w projekcie 

miejsc wychowania przedszkolnego, 

finansowana ze środków innych niż 

europejskie. Liczba 

zadeklarowanych w arkuszu 

organizacyjnym placówki miejsc 

wychowania przedszkolnego 

uwzględnia dokładną liczbę miejsc 

utworzonych w projekcie. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL oraz 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

1 TAK 

3) Standardy szkoleń/kursów dla 

nauczycieli wychowania 

przedszkolnego: 

d) Szkolenia/kursy dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego są 
możliwe do realizacji w 
projekcie, o ile ich konieczność 
wynika z przeprowadzonej 
diagnozy. 

e) Szkolenia/kursy, o których 
mowa w lit. a, są skierowane 
wyłącznie do nauczycieli 
ośrodka wychowania 
przedszkolnego, objętego 
wsparciem w projekcie. 

f) Szkolenia/kursy, o których 
mowa w lit. a, kończą się 
dokumentem potwierdzającym 
zdobycie przez uczestników 
projektu kwalifikacji/ 
kompetencji, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na 
lata 2014-2020. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia/kursy dla 

nauczycieli wynikają z dokonanej diagnozy, 

dotyczą ośrodka, który uzyska wsparcie w 

projekcie oraz kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego nabycie, 

uzupełnienie lub podwyższenie poziomu 

kompetencji/kwalifikacji.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1, 2 TAK 

4) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą w projekcie jest: 

c) podmiot uprawniony do 
prowadzenia edukacji 
przedszkolnej, tj. publiczne i 
niepubliczne przedszkola lub 
inne funkcjonujące formy 
wychowania przedszkolnego, 
ich organy prowadzące albo 

d) inny podmiot (z wyłączeniem 

Celem kryterium jest zapewnienie realizacji 

projektu przez uprawnione do tego podmioty. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

1, 2 NIE 
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osób fizycznych <nie dotyczy 
osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych>) w partnerstwie z 
ww. 

5) Cross – financing i środki trwałe 

w projekcie: 

• Wydatki w ramach cross-
financingu stanowią nie więcej 
niż 30% wartości 
współfinansowania EFS w 
projekcie. 

• Wydatki w ramach limitu na 
środki trwałe stanowią nie 
więcej niż 30% wartości 
projektu (włączając cross-
financing). 

Kryterium ma na celu zapewnienie lepszego 

przygotowania ośrodków wychowania 

przedszkolnego do realizacji wychowania 

przedszkolnego w ramach tworzonych w 

projekcie miejsc. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

6) Zapotrzebowanie na nowe 

miejsca wychowania 

przedszkolnego: 

Na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie projekt odpowiada 

na faktyczne i prognozowane w 

perspektywie 3-letniej 

zapotrzebowanie na nowe miejsca 

przedszkolne na terenie gminy, 

będącej obszarem jego realizacji. 

 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Zapotrzebowanie, o którym mowa w kryterium, 

będzie weryfikowane na podstawie diagnozy 

zatwierdzonej przez organ prowadzący bądź 

podmiot uprawniony do podejmowania decyzji. 

Wnioski z diagnozy powinny stanowić element 

wniosku o dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

wyłącznie na etapie oceny projektu na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 572 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 
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 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

y) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

z) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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naboru 

1) Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje wsparciem ośrodki 

wychowania przedszkolnego, które nie 

korzystały ze środków EFS w ramach 

RPO WL 2014-2020 dostępnych w 

ciągu 3 lat poprzedzających moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie w oparciu o dane będące w 

posiadaniu IZ RPO WL. 

10 1, 2 

2)  Obszar realizacji projektu: 

Projekt jest realizowany wyłącznie w 

gminach, w których stopień 

upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej jest niższy niż średni 

stopień upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej w województwie 

lubelskim. 

Zgodnie z zapisami RPO WL w odniesieniu do 

Priorytetu inwestycyjnego 10i: „Priorytetem jest 

zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu 

edukacji przedszkolnej, w szczególności na 

obszarach słabiej rozwiniętych, w tym na 

terenach wiejskich ale także wspieranie 

dostępności do edukacji przedszkolnej na 

obszarach miejskich”. Ponadto, z zapisów 

RPO WL wynika również konieczność 

założenia kryteriów wyboru projektów, które 

pozwolą zintensyfikować wsparcie w gminach 

znajdujących się w najbardziej niekorzystnym 

położeniu w kontekście realizacji Celu 

Tematycznego 10. Zgodnie zaś z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020 wsparcie projektowe powinno 

przyczyniać się m.in. do zwiększenia dostępu 

do wychowania przedszkolnego na obszarach 

o niskim stopniu upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o 

Zestawienie gmin o stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej niższym niż średnia dla 

województwa lubelskiego stanowiące 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

15 1, 2 

3) Grupa docelowa: 

Wsparciem objęte są nowo utworzone 

w projekcie lub istniejące ośrodki 

wychowania przedszkolnego na terenie 

miast średnich województwa 

lubelskiego, w tym w szczególności 

miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

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, natomiast lista 

miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 

do „Delimitacji miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze”. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

5 1, 2 
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dofinansowanie. 

4) Szkolenia/kursy dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego: 

Projekt zakłada szkolenia/ kursy dla 

nauczycieli wychowania 

przedszkolnego w zakresie pedagogiki 

specjalnej. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

5 1, 2 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 
 

KARTA DZIAŁANIA 12.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

 

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. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

 

 

NR KARTY
573: 1/12.1/2020 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

Określony na późniejszym etapie 

 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
….PLN574 Określone na późniejszym etapie 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typy projektu nr 1-2 w SZOOP. 

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

Nie dotyczy 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne  

w edukacji przedszkolnej: wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: wartość zostanie określona  

                                                             
573

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
574

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE575 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
576

 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie 

więcej niż dwa wnioski o 

dofinansowanie projektu w 

ramach jednej rundy 

konkursowej. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z 

dofinansowania projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co 

pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się wyłącznie do występowania 

danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, 

że niezależnie od maksymalnie dwóch 

wniosków, w których dany podmiot 

występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych 

w tej samej rundzie konkursowej w 

charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch 

wniosków przez jednego wnioskodawcę w 

jednej rundzie konkursowej, Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie ocenia 

wszystkie złożone przez niego w danej 

rundzie wnioski. 

Wnioski złożone przez organ prowadzący 

przedszkole/szkołę/placówkę oświatową 

oraz wnioski złożone przez 

przedszkola/szkoły/placówki oświatowe 

podlegające pod ten organ prowadzący nie 

będą traktowane jako wnioski złożone 

1, 2 

 

NIE 

                                                             
575

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy wniosku w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku 

danego kryterium).  

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
576

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu. 
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przez tego samego wnioskodawcę. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały 

przekazane na KOP w ramach danej 

rundy konkursowej. 

2) Trwałość projektu: 

Beneficjent jest zobowiązany do 

zachowania trwałości 

utworzonych / dostosowanych do 

potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami w ramach 

projektu miejsc wychowania 

przedszkolnego przez okres co 

najmniej 2 lat od daty 

zakończenia okresu realizacji 

projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość 

ośrodków wychowania 

przedszkolnego do świadczenia 

usług przedszkolnych w ramach 

utworzonych / dostosowanych w 

projekcie miejsc wychowania 

przedszkolnego, finansowana 

ze środków innych niż 

europejskie. Liczba 

zadeklarowanych w arkuszu 

organizacyjnym placówki miejsc 

wychowania przedszkolnego 

uwzględnia dokładną liczbę 

miejsc utworzonych w projekcie. 

Projekt nie zakłada ponownego 

finansowania z EFS usług 

przedszkolnych w okresie ich 

trwałości. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL oraz 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

1 

 

TAK 

3) a) Wsparcie na rzecz 
doskonalenia 
umiejętności, 
kompetencji lub 
kwalifikacji nauczycieli 
ośrodka wychowania 
przedszkolnego jest 
możliwe do realizacji 
jeśli: konieczność jego 
realizacji wynika z 
przeprowadzonej diagnozy. 

b) jest skierowane wyłącznie 
do nauczycieli ośrodka 
wychowania 
przedszkolnego, objętego 
wsparciem w projekcie. 

c) realizacja wsparcia kończy 
się dokumentem 
potwierdzającym zdobycie 
przez uczestników projektu 
kwalifikacji/ kompetencji, 
zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie monitorowania 

Kryterium ma zapewnić, że wsparcie na 

rzecz doskonalenia umiejętności, 

kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli 

wynika z dokonanej diagnozy, dotyczy 

ośrodka, który uzyska wsparcie w projekcie 

oraz kończy się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub 

podwyższenie poziomu 

kompetencji/kwalifikacji.  

 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1, 2 

 

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

4) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą w projekcie jest: 

a) podmiot uprawniony do 
prowadzenia edukacji 
przedszkolnej, tj. publiczne 
i niepubliczne przedszkola 
lub inne funkcjonujące 
formy wychowania 
przedszkolnego, ich organy 
prowadzące albo 

b) inny podmiot (z 

wyłączeniem osób 

fizycznych <nie dotyczy 

osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych>) w 

partnerstwie z ww. 

Celem kryterium jest zapewnienie realizacji 

projektu przez uprawnione do tego 

podmioty. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1, 2 NIE 

5) Cross – financing i środki 

trwałe w projekcie: 

a) Wydatki w ramach cross-
financingu stanowią nie 
więcej niż 30% wartości 
współfinansowania EFS w 
projekcie. 

b) Wydatki w ramach limitu na 

środki trwałe stanowią nie 

więcej niż 30% wartości 

projektu (włączając cross-

financing). 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

lepszego przygotowania ośrodków 

wychowania przedszkolnego do realizacji 

wychowania przedszkolnego w ramach 

tworzonych w projekcie miejsc. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

6) Zapotrzebowanie na nowe 

miejsca wychowania 

przedszkolnego: 

Na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie projekt 

odpowiada na faktyczne i 

prognozowane w perspektywie 

3-letniej zapotrzebowanie na 

nowe miejsca przedszkolne na 

terenie gminy, będącej 

obszarem jego realizacji. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Zapotrzebowanie, o którym mowa w 

kryterium, będzie weryfikowane na 

podstawie diagnozy zatwierdzonej przez 

organ prowadzący bądź podmiot 

uprawniony do podejmowania decyzji. 

Wnioski z diagnozy powinny stanowić 

element wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium dotyczy tworzenia nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane wyłącznie na etapie oceny 

projektu na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 
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współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 577
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. 
Nazwa kryterium 

(treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  

1) 
Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje 

wsparciem ośrodki 

wychowania 

przedszkolnego, które nie 

były odbiorcami wsparcia 

(tj. nie były beneficjentem, 

partnerem, realizatorem, 

grupą docelową projektu) 

współfinansowanego ze 

środków EFS w ciągu 36 

miesięcy poprzedzających 

moment złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu 

w ramach RPO WL 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 kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie w oparciu o dane będące  

w posiadaniu IZ RPO WL. 

 

 

5 1, 2 

2)  Obszar realizacji 
projektu: 

Projekt jest realizowany 

wyłącznie w gminach, w 

których stopień 

upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej jest niższy 

niż średni stopień 

upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej w 

województwie lubelskim. 

Zgodnie z zapisami RPO WL w odniesieniu do 

Priorytetu inwestycyjnego 10i: „Priorytetem jest 

zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu 

edukacji przedszkolnej, w szczególności na 

obszarach słabiej rozwiniętych, w tym na 

terenach wiejskich ale także wspieranie 

dostępności do edukacji przedszkolnej na 

obszarach miejskich”. Ponadto, z zapisów RPO 

WL wynika również konieczność założenia 

kryteriów wyboru projektów, które pozwolą 

zintensyfikować wsparcie w gminach 

znajdujących się w najbardziej niekorzystnym 

położeniu w kontekście realizacji Celu 

Tematycznego 10. Zgodnie zaś z Wytycznymi w 

5 1, 2 

                                                             
577

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania  dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020 wsparcie 

projektowe powinno przyczyniać się m.in. do 

zwiększenia dostępu do wychowania 

przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu 

upowszechnienia wychowania przedszkolnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o Zestawienie 

gmin o stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej niższym niż średnia dla 

województwa lubelskiego stanowiące załącznik 

do Regulaminu konkursu. 

3) Minimalny zakres 
wsparcia:  
Projekt zakłada utworzenie 

minimum 35 nowych 

miejsc wychowania 

przedszkolnego. 

Kryterium wynika z konieczności realizacji 
wskaźnika „Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych w programie”, 
określonego w RPO WL 2014 – 2020.  
Wskaźnik mierzy liczbę nowoutworzonych miejsc 
dla dzieci w:  

 ośrodkach wychowania przedszkolnego (tj. 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych, innych 
formach wychowania przedszkolnego),  

 istniejącej bazie oświatowej,  

 nowej bazie lokalowej w wyniku wsparcia 
udzielonego w projekcie.  

Wskaźnik mierzy również liczbę istniejących 
miejsc wychowania przedszkolnego 
dostosowanych do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami w wyniku wsparcia 
udzielonego w projekcie, zgodnie z zapisami 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. Za moment pomiaru należy uznać 
utworzenie nowego miejsca wychowania 
przedszkolnego albo dostosowanie istniejącego 
miejsca do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami. 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

15 1 

4) Grupa docelowa: 
Wsparciem objęte są 

nowo utworzone w 

projekcie lub istniejące 

ośrodki wychowania 

przedszkolnego na terenie 

miast średnich 

województwa lubelskiego, 

w tym w szczególności 

miast średnich tracących 

funkcje społeczno-

gospodarcze. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

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, natomiast lista miast średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

wskazana jest w załączniku nr 2 do „Delimitacji 

miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze”. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

5 1, 2 
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5) Szkolenia/kursy/studia 

podyplomowe dla 

nauczycieli wychowania 

przedszkolnego: 

Projekt zakłada szkolenia/ 

kursy/studia podyplomowe 

dla nauczycieli 

wychowania 

przedszkolnego w 

zakresie; 

a)  pedagogiki specjalnej 
lub 

b) pracy z uczniami 
wielojęzycznymi i 
wielokulturowymi. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz z 

raportu końcowego badania ewaluacyjnego pn.: 

Ocena wsparcia skierowanego do społeczności 

romskiej w Polsce z PO WER oraz innych 

programów realizowanych na rzecz Romów 

opracowanego przez Evalu sp. z o. o. na 

zlecenie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

5 1, 2 

6) Grupa docelowa: 

Projekt zakłada, że co 

najmniej 10% uczestników 

projektu stanowią dzieci, 

których pierwszym 

językiem nie jest polski, w 

szczególności pochodzące 

z mniejszości etnicznych i 

narodowych. 

Kryterium wynika z raportu końcowego badania 

ewaluacyjnego pn.: „Ocena wsparcia 

skierowanego do społeczności romskiej w 

Polsce z PO WER oraz innych programów 

realizowanych na rzecz Romów” opracowanego 

przez Evalu sp. z o. o. na zlecenie Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

5 1, 2 

II. NEGOCJACJE 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 

B) Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 

 
OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

 

KARTA DZIAŁANIA 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

 

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 

 

NR KARTY
578: 1/12.2/2016 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

                                                             
578

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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 pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

I KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
30 000 000 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

 

3. Projekty w zakresie: 
a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy

579
 

(ICT
580

, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych 
postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa)

581
 
582

, 
b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów

583
 w zakresie 

korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu
584

, 
c) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej, 
d) tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w 

gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz 
pracowni ICT

585
. 

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

                                                             
579

 Jako kompetencje kluczowe na rynku pracy należy rozumieć następujące kompetencje spośród katalogu określonego w Zaleceniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.)  w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, tj.: 
porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, 
umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność  
i przedsiębiorczość. 
580

 TIK (ang. ICT) – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
581

 W tym tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
582

 Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności: 
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem zgodnie z następującymi warunkami: 

 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze środków EFS może wykraczać poza treści nauczania określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiejętności z 

różnych dziedzin, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być  realizowany w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo w czasie zajęć 

organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;  

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla 
uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego 
etapu edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania; 
e) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;  
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy;  
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami 
przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych;  
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  
i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 
583

 Realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
584

 Typ projektu obejmuje w szczególności: 
a) obsługę urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS;  
b) wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz 
dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym; 
c) nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; 
d) edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi 
mających funkcje komputera; 
e) wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;  
f) administrację wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową).  
585

 Typy działań wymienione w lit. d mogą być realizowane wyłącznie, jako działania komplementarne z działaniami wymienionymi w l it. a-c. 
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A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 85% 

2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 

90% 

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

edukacyjnych: 97% 

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych: 97% 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie:   9 

273 

2. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 176 

3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych: 44 

4. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 44 

5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie: 44 

 

I OCENA FORMALNA 

C. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 586 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Grupa docelowa: 

Projekt jest skierowany do 

szkół lub placówek systemu 

oświaty, które osiągają 

najsłabsze wyniki edukacyjne 

w skali województwa 

lubelskiego, zgodnie z 

wykazem stanowiącym 

załącznik do Regulaminu 

konkursu.   

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu w oparciu o wykaz stanowiący załącznik do 

Regulaminu konkursu, o którym mowa w treści kryterium. 

1 

2) Wsparcie dla nauczycieli: 

Projekt zakłada, że: 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

1 lit. b 

                                                             
586

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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a) realizacja wsparcia w 

postaci podnoszenia 

kompetencji cyfrowych 

nauczycieli 

szkoły/placówki będzie się 

odbywała z 

wykorzystaniem co 

najmniej jednej z form 

wymienionych w 

podrozdziale 3.2 pkt 5 

Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020 

z dnia 2 czerwca 2015 r.; 

b) wsparcie w postaci 

podnoszenia kompetencji 

nauczycieli w zakresie 

programowania będzie 

realizowane wg jednego 

ze schematów 

wskazanych w 

podrozdziale 3.4 pkt 28 

Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020 

z dnia 2 czerwca 2015 r.;  

c) do czasu przygotowania 

trenerów w ramach 

POWER, szkolenia 

nauczycieli z zakresu 

programowania będą 

prowadzone z 

wykorzystaniem rozwiązań 

wskazanych w 

podrozdziale 3.4 pkt 28 lit. 

b, c albo d Wytycznych w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 

2014-2020 z dnia 2 

czerwca 2015 r. 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

3) Środki trwałe i cross – 

financing w projekcie: 

Zakup środków trwałych i/lub 

wydatki w ramach cross – 

financingu w projekcie są 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. W związku z tym, że wymóg zachowania trwałości 

infrastruktury, rozumianej jako środki trwałe zdefiniowane 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

1 
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możliwe pod warunkiem: 

a) objęcia takim wsparciem 

wyłącznie szkół i/lub 

placówek oświatowych do 

których skierowany jest 

projekt; 

b) zagwarantowania trwałości 

środków trwałych 

(niebędących cross-

financingiem)  przez okres 

co najmniej równy 

okresowi realizacji projektu 

po jego zakończeniu. 

 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jako cross – 

financing w przypadku projektów współfinansowanych z 

EFS, został określony na poziomie ww. Wytycznych oraz 

wytycznych programowych, nie ma konieczności 

powielania kryterium w tym zakresie. W związku z 

powyższym, przedmiotem kryterium w kwestii okresu 

trwałości pozostają środki trwałe niebędące cross-

financingiem. Powyższe wynika z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020. Zagwarantowanie trwałości zostało 

wskazane w Programie jako warunek kwalifikowalności 

wydatków związanych z zakupem sprzętu bądź 

infrastruktury. Trwałość oznacza brak możliwości 

przekazania środka trwałego nieodpłatnie podmiotowi 

niedziałającemu dla osiągnięcia zysku przez okres co 

najmniej równy okresowi realizacji projektu po jego 

zakończeniu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

4) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą w projekcie 

jest: a) szkoła/placówka 

oświatowa prowadząca 

kształcenie w oparciu o 

podstawę programową 

kształcenia ogólnego albo 

b) organ prowadzący podmiotu 

wymienionego w lit. a. 

Kryterium ma na celu zapewnienie partycypacji 

szkół/placówek objętych wsparciem bądź ich organów 

prowadzących w opracowaniu założeń projektu oraz 

aplikowanie w konkursie, co przyczyni się do 

zwiększenia efektywności projektów. Tym samym 

szkoły/placówki będą nie tylko odbiorcami projektu, lecz 

będą miały realny wpływ na zakres projektu oraz jego 

realizację. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

5) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie 

więcej niż dwa wnioski o 

dofinansowanie projektu w 

konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie Wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Ma ono również 

za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami w 

przypadku większej liczby wniosków od jednego 

Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu 

w charakterze Wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza 

to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w 

których dany podmiot występuje jako Wnioskodawca, 

może występować w innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę, Instytucja Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie 

złożone w odpowiedzi na dany konkurs wnioski, w 

związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego.  

Wnioski złożone przez organ prowadzący 

1 



433 
 

szkołę/placówkę oraz wnioski złożone przez 

szkoły/placówki oświatowe podlegające pod ten organ 

prowadzący nie będą traktowane jako wnioski złożone 

przez tego samego wnioskodawcę. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane 

na KOP. 

6) Kompleksowość wsparcia: 

Typ projektu nr 1 lit. b jest 

realizowany jako działanie 

komplementarne i 

uzupełniające w stosunku do 

typu projektu nr 1 lit. a.  

Typ projektu 1 lit. b nie może być realizowany jak 

samoistny typ projektu. Podnoszenie kwalifikacji bądź 

kompetencji nauczycieli powinno odbywać się w sposób 

komplementarny do typu projektu nr 1 lit. a i stanowić 

logiczne uzupełnienie wsparcia dla szkoły.   

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 lit. b 

7) Podnoszenie kwalifikacji/ 

kompetencji nauczycieli: 

e) Konieczność organizacji 

oraz zakres form 

podnoszenia kwalifikacji/ 

kompetencji nauczycieli w 

projekcie wynika z 

przeprowadzonej diagnozy. 

f) Formy podnoszenia 

kwalifikacji/ kompetencji 

nauczycieli, o którym mowa 

w lit. a, są skierowane 

wyłącznie do nauczycieli 

danej szkoły/ placówki 

objętej wsparciem w 

projekcie.  

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez 

uczestników form doskonalenia zawodowego konkretnej 

wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, potwierdzonych 

standardową procedurą oceny.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 lit. b 

8) Szkolne pracownie 

matematyki: 

W ramach projektu nie 

przewiduje się wyposażania 

szkolnych pracowni 

matematyki.  

W ramach projektu istnieje 

możliwość zakupu środków 

trwałych niezbędnych  do 

realizacji zajęć  

przyczyniających się do 

rozwoju kompetencji 

matematycznych 

zaplanowanych w ramach 

projektu. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

W projekcie nie przewiduje się wyposażania pracowni 

matematycznych jako takich w ramach typu projektu nr 1 

lit. d. Zakupy sprzętu i wyposażenia są możliwe w 

ramach typu 1 lit. a, o ile jest to niezbędne do 

prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju 

kompetencji matematycznych. Zakres i rodzaj zakupów 

powinien jednakże być ściśle związany ze specyfiką 

zajęć realizowanych w ramach projektu, pod warunkiem 

spełniania wymogów określonych w podrozdziale 6.12 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

1 lit. a oraz lit. d 
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we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

D. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

F. KRYTERIA PREMIUJĄCE 587
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. 
Nazwa kryterium 

(treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada tworzenie 

nowych lub doposażenie 

istniejących pracowni 

międzyszkolnych, 

zlokalizowanych w szkole 

lub placówce systemu 

oświaty, podlegającej pod 

konkretny organ 

prowadzący i dostępnych 

dla szkół lub placówek 

oświatowych 

funkcjonujących w 

ramach tego organu. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 1 lit. a oraz lit. 

d
588

 

2) 
Korzystanie z TIK oraz 

rozwijanie kompetencji 
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

10 1 lit. a – b oraz 

lit. d
589

 

                                                             
587

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
588

 Kryterium może być spełnione jedynie w konfiguracji typów działań wymienionych w lit. 1 a z działaniami przewidzianymi w lit.  d. 
589

 Kryterium może być spełnione jedynie w konfiguracji typów działań wymienionych w lit. 1 a – b z działaniami przewidzianymi w lit. d (tj. trzy podtypy 
występujące łącznie w projekcie). W sytuacji gdy działania z lit. 1 a - b występują samodzielnie, kryterium nr 2 nie będzie spełnione.  
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informatycznych: 

Projekt jest realizowany 

we współpracy szkół lub 

placówek systemu 

oświaty, które posiadają 

wyposażenie niezbędne  

do realizacji działań 

wymienionych w 

podrozdziale 3.4 pkt 3 lit. 

b-d Wytycznych w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 

2014-2020 z dnia 2 

czerwca 2015 r., ze 

szkołami lub placówkami 

systemu oświaty, które 

nie posiadają takiego 

wyposażenia. 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

3) Komplementarność 

projektu: 

 

Projekt zakłada 

wykorzystanie narzędzi, 

metod lub form pracy 

będących produktami 

projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 

2007-2013 w ramach 

Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 lit. c 

4) Grupa docelowa: 

 

Projekt jest skierowany 

wyłącznie do szkół i/ lub 

placówek systemu 

oświaty położonych na 

terenach wiejskich (tj. 

terenach słabo 

zaludnionych zgodnie z 

klasyfikacją terenów 

wskazaną w podrozdziale 

3.3.1 Wytycznych 

programowych 

dotyczących systemu 

wdrażania Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego).  

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 

5) 
Grupa docelowa: 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
5 1 
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Programy rozwijania 

kompetencji cyfrowych 

uczniów lub słuchaczy 

poprzez naukę 

programowania są 

realizowane w szkołach 

lub placówkach systemu 

oświaty, które spełniają 

co najmniej jeden z 

warunków określonych w 

podrozdziale 3.4 pkt 23 

Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-

2020 z dnia 2 czerwca 

2015 r. 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

6) Podnoszenie 

kwalifikacji/ 

kompetencji 

nauczycieli: 

 

Projekt zakłada 

podnoszenie kompetencji 

bądź kwalifikacji 

nauczycieli w zakresie 

pedagogiki specjalnej, o 

ile wynika to z 

przeprowadzonej 

diagnozy i stwierdzonych 

potrzeb w zakresie 

indywidualizacji 

nauczania. 

 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 lit. b 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 
 

KARTA DZIAŁANIA 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

 

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 

 

 

NR KARTY
590: 2/12.2/2016 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

                                                             
590

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
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X pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

II KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych:  
2 185 000 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

 

F. Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych /typ projektu nr 2 w SZOOP/ 
 

I OCENA FORMALNA 

G. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

H. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 591 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

1) Regulamin programu 

stypendialnego: 

 

Realizacja projektu odbywa 

się zgodnie z Regulaminem 

programu stypendialnego, 

który określa co najmniej: 

a) szczegółowe kryteria 
naboru grupy docelowej 
programu 
stypendialnego, 

b) wysokość pomocy 
stypendialnej, 

c) okres, na jaki 
przyznawana jest pomoc 
stypendialna, 

d) zakres opieki 
dydaktycznej nad 
stypendystą, 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

                                                             
591

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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e) konieczność 
opracowania 
indywidualnego planu 
rozwoju edukacyjnego 
dla każdego ucznia 
otrzymującego 
stypendium.   

   

Założenia Regulaminu 

programu stypendialnego, o 

których mowa w lit. a-e są 

opisane we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 2) Grupa docelowa: 

 

Grupę docelową projektu 

stanowić będą szczególnie 

uzdolnieni uczniowie/ 

słuchacze szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych (z 

wyłączeniem szkół dla 

dorosłych) uczący się  w 

szkołach osiągających 

najsłabsze wyniki edukacyjne 

w skali województwa 

lubelskiego. 

 

Wykaz szkół osiągających 

najsłabsze wyniki edukacyjne 

w skali województwa 

lubelskiego stanowi załącznik 

do Regulaminu programu 

stypendialnego. 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie grupa 

docelowa projektu. Do otrzymania stypendium 

kwalifikować się będą jedynie uczniowie uczący się w 

gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych (z 

wyłączeniem szkół dla dorosłych).  

Szczegółowe kryteria naboru do projektu uczniów 

szczególnie uzdolnionych w zakresie przynajmniej 

jednego spośród przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych, matematyki lub 

przedsiębiorczości, uwzględniające co najmniej warunki 

określone w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020 zawierać będzie regulamin programu 

stypendialnego. 

Skierowanie wsparcia do uczniów szkół osiągających 

najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu wynika z 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

3) Okres realizacji projektu: 

 

Okres realizacji projektu trwa 

nie dłużej niż do 31 lipca 2017 

r. 

 

Kryterium wynika z objęcia projektem pozakonkursowym  

jednego roku szkolnego: 2016/2017. W związku z tym, że 

w roku szkolnym nauka kończy się w czerwcu, nie ma 

uzasadnienia dla dłuższego okresu realizacji projektu. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

II OCENA MERYTORYCZNA 

G. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

H. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE592 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

                                                             
592

 W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

I. KRYTERIA PREMIUJĄCE593
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
594

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU 

POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE - Priorytet inwestycyjny 10i 

DZIAŁANIE 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

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 

 

Tytuł lub zakres projektu
595

: Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych 

podmiot zgłaszający
596

 ZWL 

data identyfikacji
597

 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
598

 Instytucja Zarządzająca RPO WL 

szacowana całkowita wartość projektu 

(PLN) 

2 300 000 

szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych (PLN) 

2 300 000 

duży projekt (T/N/ND)
599

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 1 955 000 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie 

(kwartał/ miesiąc oraz rok)
600

 

II kwartał 2016 r. 

                                                             
593

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dof inansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

ee) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

ff) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
594

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
595

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
596

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
597

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
598

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
599

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
600

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
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przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

II kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał 2017r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
601

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu programu 95% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie  530 

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

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 

NR KARTY
602: 3/12.2/2016 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

X konkursowy 

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków: 
IV KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
10 000 000 ZŁ 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

4. Projekty w zakresie: 

a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy
603

 (ICT
604

, 
matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw 
(kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa)

605
 
606

, 

                                                             
601

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
602

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
603

 Jako kompetencje kluczowe na rynku pracy należy rozumieć następujące kompetencje spośród katalogu określonego w Zaleceniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.)  w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, tj.: 
porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, 
umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.  

604
 TIK (ang. ICT) – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 

605
 W tym tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
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b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów
607

 w zakresie 
korzystania z nowoczesnych metod

608
, technologii i sprzętu

609
, 

c) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– 
pedagogicznej, 

d) tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w 
gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno–przyrodniczych oraz pracowni 
ICT

610
. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

C. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

5. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 85% 

6. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 90% 

7. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych: 97% 

8. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych: 97% 

                                                                                                                                                                                                                   
606

 Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności: 
a)  realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem zgodnie z następującymi warunkami:  

 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze środków EFS może wykraczać poza treści nauczania określone w podstaw ie programowej 

kształcenia ogólnego, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiejętności z różnych 

dziedzin, 

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla 

uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

danego etapu edukacyjnego; 

c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; 

d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty;  

e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach  lub placówkach 

systemu oświaty; 

f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy;  

g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów 

edukacyjnych; 

h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  

i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 
607

 Realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
608

 Wsparcie obejmuje: 
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozw ijaniu u uczniów lub 

słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności  oraz pracy 

zespołowej), 

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do 

prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 

c) 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. 
609

 Wsparcie obejmuje 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, w tym w szczególności: 
a) obsługę urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS; 

b) wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie 

oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu 

informatycznym; 

c) nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;  

d) edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi 

mających funkcje komputera; 

e) wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;  

f) administrację wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową); 

g) wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 

2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 
610

 Typy działań wymienione w lit. d mogą być realizowane wyłącznie jako działania komplementarne z  działaniami wymienionymi w lit. a-c. 
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D. Wskaźniki produktu: 

6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 4 577  

7. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 150 

8. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych: 38 

9. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 38 

10. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie: 75 

 
I OCENA FORMALNA 

A.KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B.KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 611 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie 

szkoły lub placówki systemu oświaty, które 

osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w 

skali województwa lubelskiego, zgodnie z 

wykazem stanowiącym załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Kryterium nie ma zastosowania do szkół 

specjalnych. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu w oparciu o wykaz stanowiący załącznik 

do Regulaminu konkursu, o którym mowa w treści 

kryterium. 

1 

2) Środki trwałe i cross–financing w 

projekcie: 

Zakup środków trwałych i/lub wydatków w 

ramach cross–financingu w projekcie jest 

możliwy pod warunkiem: 

c) objęcia takim wsparciem wyłącznie 
szkół i/lub placówek oświatowych do 
których skierowany jest projekt; 

d) zagwarantowania trwałości środków 
trwałych (niebędących cross-
financingiem) przez okres co najmniej 
równy okresowi realizacji projektu po 
jego zakończeniu; 

e)  zagwarantowania trwałości cross-
financingu w projekcie zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

                                                             
611

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

3) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą w projekcie jest: 

a) szkoła/placówka oświatowa 
prowadząca kształcenie w oparciu o 
podstawę programową kształcenia 
ogólnego albo 

b) organ prowadzący podmiotu 
wymienionego w lit. a. 

Kryterium ma na celu zapewnienie partycypacji 

szkół/placówek objętych wsparciem bądź ich 

organów prowadzących w opracowaniu założeń 

projektu oraz aplikowanie w konkursie, co 

przyczyni się do zwiększenia efektywności 

projektów. Tym samym szkoły/placówki będą nie 

tylko odbiorcami projektu, lecz będą miały realny 

wpływ na zakres projektu oraz jego realizację. 

Wnioskodawcą w projekcie może być również 

zespół szkół wskazanych w lit. a kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

4) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się 

wyłącznie do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. 

Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie 

dwóch wniosków, w których dany podmiot 

występuje jako wnioskodawca, może występować 

w innych wnioskach złożonych w tym samym 

konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków 

przez jednego wnioskodawcę, Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie ocenia na 

etapie oceny formalnej wszystkie złożone w 

odpowiedzi na dany konkurs wnioski, w związku z 

niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego. 

Wnioski złożone przez organ prowadzący 

szkołę/placówkę/zespół oraz wnioski złożone 

przez szkoły/placówki oświatowe/zespół 

podlegające pod ten organ prowadzący nie będą 

traktowane jako wnioski złożone przez tego 

samego wnioskodawcę. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

1 

5) Kompleksowość wsparcia: 

Typ projektu nr 1 lit. b jest realizowany 

wyłącznie w przypadku zaplanowania w 

projekcie również typu projektu nr 1 lit. a. 

Typ projektu 1 lit. b nie może być realizowany jako 

samoistny typ projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 lit. b 

6) Podnoszenie kwalifikacji/ kompetencji 

nauczycieli: 

Wsparcie dla nauczycieli jest jednym z elementów 

wsparcia szkoły, co ma odzwierciedlenie w treści 

1 lit. b 
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d) Formy podnoszenia kwalifikacji/ 
kompetencji nauczycieli są skierowane 
wyłącznie do nauczycieli danej szkoły/ 
placówki objętej wsparciem w 
projekcie. 

e) Formy podnoszenia kwalifikacji/ 
kompetencji nauczycieli, o których 
mowa w lit. a, kończą się dokumentem 
potwierdzającym zdobycie przez 
uczestników projektu kwalifikacji/ 
kompetencji, zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

kryterium. 

Kryterium ma zapewnić, że formy podnoszenia 

kwalifikacji/kompetencji kończą się uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego nabycie, 

uzupełnienie lub podwyższenie poziomu 

kompetencji/kwalifikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 
II OCENA MERYTORYCZNA 

A.KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B.KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

e) KRYTERIA PREMIUJĄCE 612
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Wykorzystanie e-zasobów: 

Projekt zapewnia: 

a) wykorzystanie e-podręczników, które 
zostały dopuszczone do użytku 
szkolnego przez MEN, bądź e-
zasobów/ e-materiałów 
dydaktycznych stworzonych dzięki 
środkom EFS w latach 2007-2013 i 
2014-2020 oraz 

b) realizację szkoleń dla nauczycieli z 
wykorzystania w nauczaniu e-
podręczników, które zostały 
dopuszczone do użytku szkolnego 
przez MEN, bądź e-zasobów/e-
materiałów dydaktycznych 

Kryterium wynika z Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

                                                             
612

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości  uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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stworzonych dzięki środkom EFS w 
latach 2007-2013 i 2014-2020. 

Wymóg sformułowany w lit. b ma 

zastosowanie, o ile w projekcie 

przewidziano szkolenia dla nauczycieli. 

2) Komplementarność projektu: 

Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi, 

metod lub form pracy będących 

produktami projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

 

Kryterium nie ma zastosowania do e-

zasobów, e-podręczników, e-materiałów 

dydaktycznych. 

Kryterium wynika z Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

W celu spełnienia kryterium niezbędne 

jest wskazanie: 

a) projektu innowacyjnego 
realizowanego w lata 2007-2013 w 
ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, w którym 
wypracowano narzędzia, metodę lub 
formę pracy, 

b) narzędzia, metody lub formy pracy 
stanowiącej produkt projektu 
innowacyjnego realizowanego w 
ramach ww. programu oraz 

c) sposobu wykorzystania narzędzia, 
metody lub formy pracy w ramach 
projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1  

3) Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie 

szkoły i/ lub placówki systemu oświaty 

położone na terenach wiejskich (tj. 

terenach słabo zaludnionych zgodnie z 

klasyfikacją terenów wskazaną w 

podrozdziale 3.3.1 Wytycznych 

programowych dotyczących systemu 

wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego). 

Kryterium wynika z zapisów 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1 

4) Podnoszenie kwalifikacji/ kompetencji 

nauczycieli: 

Projekt zakłada podnoszenie kompetencji 

bądź kwalifikacji nauczycieli: 

a) w zakresie pedagogiki specjalnej, lub 

b) uwzględniające działania służące 
poprawie kompetencji 
wychowawczych. 

Kryterium wynika z Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1 lit. b 

5) Strategiczne Inwestycje Terytorialne 

(SIT): 

Projekt: 

a) jest realizowany wyłącznie na terenie 

jednego z miast subregionalnych (Biała 

Podlaska, Chełm, Puławy, Zamość) w 

ramach projektów zintegrowanych - 

Kryterium wynika z zapisów 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane w oparciu o listę 

projektów pozytywnie ocenionych w 

ramach trybu negocjacyjno–

10 1 
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tzw. Strategicznych Inwestycji 

Terytorialnych, które znajdują się w 

dokumencie pn. Przedsięwzięcia o 

priorytetowym znaczeniu dla realizacji 

celów Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (z 

perspektywą do 2030 r.) oraz 

b) uzyskał pozytywny wynik oceny w 

trybie negocjacyjno – uzgodnieniowym 

(w ramach projektów zintegrowanych, 

o których mowa w lit. a). 

uzgodnieniowego dla RPO WL 2014-

2020, na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy, zawartego we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

W przypadku braku na dzień ogłoszenia 

konkursu listy, o której mowa powyżej, 

kryterium nie będzie miało zastosowania 

do konkursu. 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

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 

NR KARTY
613: 1/12.2/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

X pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych:  
499 739,47 EURO 

2 205 900 ZŁ
614 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych /typ projektu nr 2 w SZOOP/ 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 615 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium Zastosowanie 

kryterium do 

                                                             
613

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
614

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu zależeć będzie od aktualnego kursu EURO.   
615

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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typów 

projektów w 

ramach naboru 

1) Regulamin programu stypendialnego: 

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z 

Regulaminem programu stypendialnego, który 

określa co najmniej: 

a) szczegółowe kryteria naboru grupy 

docelowej programu stypendialnego, 

b) wysokość pomocy stypendialnej, 

c) okres, na jaki przyznawana jest pomoc 

stypendialna, 

d) zakres opieki dydaktycznej nad stypendystą, 

e) konieczność opracowania indywidualnego 

planu rozwoju edukacyjnego dla każdego 

ucznia otrzymującego stypendium.   

Założenia Regulaminu programu 

stypendialnego, o których mowa w lit. a-e są 

opisane we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

 2) Grupa docelowa: 

Grupę docelową projektu stanowić będą 

szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół 

ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla 

dorosłych), którzy zamieszkują lub uczą się w 

województwie lubelskim. 

 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie grupa 

docelowa projektu. Do otrzymania stypendium 

kwalifikować się będą jedynie szczególnie uzdolnieni 

uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół 

dla dorosłych), którzy zamieszkują lub uczą się na obszarze 

województwa lubelskiego.  

Szczegółowe kryteria naboru do projektu uczniów 

szczególnie uzdolnionych w zakresie przynajmniej jednego 

spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 

języków obcych nowożytnych, matematyki lub 

przedsiębiorczości, uwzględniające co najmniej warunki 

określone w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

zawierać będzie regulamin programu stypendialnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

3) Okres realizacji projektu: 

Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 

31 sierpnia 2018 r. 

 

Kryterium zapewnia osiągnięcie założonych wskaźników w 

optymalnym terminie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych 

z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE616 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS 

w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE617
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
618

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE - Priorytet inwestycyjny 10i 

DZIAŁANIE 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

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 

Tytuł lub zakres projektu619: Tytuł projektu: Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018 

Zakres projektu: Programy pomocy stypendialnej dla uczniów 

zdolnych 

podmiot zgłaszający
620

 ZWL 

data identyfikacji621 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą622 Instytucja Zarządzająca RPO WL 

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 2 322 000 zł 

szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) 2 322 000 zł 

duży projekt (T/N/ND)
623

 ND 

szacowany wkład UE (PLN)  1 973 700 zł 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)624 

I kwartał 2017 r. (dotyczy naboru z 2017 r.) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  II kwartał 2017 r. (dotyczy naboru z 2017 r.) 

                                                             
616

 W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi. 
617

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości  uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 

kryterium będzie polegała na: 

gg) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

hh) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
618

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
619

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.  
620

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
621

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
622

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
623

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
624

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
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rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji 

projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał 2018 r. (dotyczy naboru z 2017 r.) 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
625 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu programu 95% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 474  

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

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 

NR KARTY
626: 1/12.2/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

X pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych:  
522 500,00 EURO 

2 184 468,00 ZŁ
627 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 2 w SZOOP 

I OCENA FORMALNO - MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 628 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium Zastosowanie 

                                                             
625

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
626

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
627

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu zależeć będzie od aktualnego kursu EURO.   
628

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE – do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. W 

trybie pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych specyficznych. 
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kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Regulamin programu stypendialnego: 

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z 

Regulaminem programu stypendialnego, 

który określa co najmniej: 

f) szczegółowe kryteria naboru grupy 
docelowej programu stypendialnego, 

g) wysokość pomocy stypendialnej, 

h) okres, na jaki przyznawana jest pomoc 
stypendialna, 

i) zakres opieki dydaktycznej nad 
stypendystą, 

j) konieczność opracowania 
indywidualnego planu rozwoju 
edukacyjnego dla każdego ucznia 
otrzymującego stypendium.   

Założenia Regulaminu programu 

stypendialnego, o których mowa w lit. a-e są 

opisane we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2 

 2) Grupa docelowa: 

Grupę docelową projektu stanowić będą 

szczególnie uzdolnieni w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych, lub 

matematyki uczniowie klas VII i VIII szkół 

podstawowych oraz uczniowie szkół lub 

klas gimnazjalnych (posiadający 

świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej), realizujących podstawę 

programową kształcenia ogólnego bez 

podstawy programowej kształcenia w 

zawodach (z wyłączeniem szkół dla 

dorosłych), którzy  rozpoczynają lub 

kontynuują naukę w szkole lub klasie 

programowo wyższej i zamieszkują lub uczą 

się w województwie lubelskim. 

 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie grupa 

docelowa projektu. Do otrzymania stypendium 

kwalifikować się będą jedynie szczególnie uzdolnieni 

w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych, lub matematyki 

uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz 

uczniowie szkół lub klas gimnazjalnych (posiadający 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej), 

realizujących podstawę programową kształcenia 

ogólnego bez podstawy programowej kształcenia w 

zawodach (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy 

rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole lub 

klasie programowo wyższej i zamieszkują lub uczą 

się w województwie lubelskim.  

Szczegółowe kryteria naboru do projektu uczniów 

szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, lub 

matematyki, uwzględniające co najmniej warunki 

określone w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020, zawierać będzie regulamin programu 

stypendialnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2 

3) Okres realizacji projektu: 

Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż 

Kryterium zapewnia osiągnięcie założonych 

wskaźników w optymalnym terminie. 

2 
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do 31 sierpnia 2019 r. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE629 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE630
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
631

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE - Priorytet inwestycyjny 10i 

DZIAŁANIE 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

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 

Tytuł lub zakres projektu
632

: Tytuł projektu: Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-

2019 

Zakres projektu: Programy pomocy stypendialnej dla 

uczniów zdolnych 

podmiot zgłaszający
633

 ZWL 

data identyfikacji
634

 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
635

 Instytucja Zarządzająca RPO WL 

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 2 299 440,00 zł
636

 

szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) 2 299 440,00 zł
637

 

duży projekt (T/N/ND)
638

 ND 

                                                             
629

 W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowy mi. W trybie 
pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny. 
630

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów.  

Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 

dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

ii) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM – w przypadku spełnienia kryterium albo 
jj) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
631

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
632

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
633

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
634

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
635

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
636

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu zależeć będzie od aktualnego kursu EURO.   
637

 J.w.   
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szacowany wkład UE (PLN)  1 954 524,00 zł
639

 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)
640

 

I kwartał 2018 r. (dotyczy naboru z 2018 r.) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 

II kwartał 2018 r. (dotyczy naboru z 2018 r.) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji 

projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał 2019 r. (dotyczy naboru z 2018 r.) 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
641

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu programu 95% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 499  

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE  

KARTA DZIAŁANIA 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

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 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz 

rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

NR KARTY
642: 1/12.2/2019 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

X pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2019  

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych:  
509 537,80 EURO

643 

2 185 000,00 zł644 

                                                                                                                                                                                                                   
638

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
639

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu zależeć będzie od aktualnego kursu EURO.   
640

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
641

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 

642
 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  

643 Kwota podana w EUR jest kwotą wynikającą z Kontraktu terytorialnego.  
644

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu zależeć będzie od aktualne go kursu EURO.   



453 
 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 2 w SZOOP 

2. Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych. 

I OCENA FORMALNO - MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 645 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowa

nie 

kryterium 

do typów 

projektów 

w ramach 

naboru 

1)  Regulamin programu 

stypendialnego: 

Realizacja projektu odbywa się 

zgodnie z Regulaminem 

programu stypendialnego, który 

określa co najmniej: 

k) szczegółowe kryteria naboru 

grupy docelowej programu 

stypendialnego, 

l) wysokość pomocy 

stypendialnej, 

m) okres, na jaki przyznawana 

jest pomoc stypendialna, 

n) zakres opieki dydaktycznej 

nad stypendystą, 

o) konieczność opracowania 

indywidualnego planu 

rozwoju edukacyjnego dla 

każdego ucznia 

otrzymującego stypendium.   

Założenia Regulaminu 

programu stypendialnego, o 

których mowa w lit. a-e są 

opisane we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

2) 2 Grupa docelowa: 

Grupę docelową projektu 

stanowić będą szczególnie 

uzdolnieni w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie grupa docelowa projektu. Do 

otrzymania stypendium kwalifikować się będą jedynie szczególnie 

uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 

języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczniowie klas VII i VIII 

szkół podstawowych oraz uczniowie trzy- i czteroletnich liceów 

ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy 

2 

                                                             
645

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane 

na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. W trybie 

pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych specyficznych. 
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obcych matematyki lub 

przedsiębiorczości uczniowie 

klas VII i VIII szkół 

podstawowych oraz uczniowie 

trzy- i czteroletnich liceów 

ogólnokształcących (z 

wyłączeniem szkół dla 

dorosłych), którzy zamieszkują 

lub uczą się w województwie 

lubelskim. 

zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim.  

Szczegółowe kryteria naboru do projektu uczniów szczególnie 

uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 

języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uwzględniające co 

najmniej warunki określone w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020, zawierać będzie regulamin programu 

stypendialnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE  
Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych 

z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020.  

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 
646 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 
EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  
 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE647
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
648

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE - Priorytet inwestycyjny 10i  

DZIAŁANIE 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

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 

Tytuł lub zakres projektu
649

: 

Tytuł projektu: Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020 

Zakres projektu: Programy pomocy stypendialnej dla uczniów 

zdolnych 

podmiot zgłaszający650 ZWL 

                                                             
646

W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi.  

W trybie pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny.    
647

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 

uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

e)  przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

f)  przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
648

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020. 
649

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.  
650

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
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data identyfikacji651 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą652 
Instytucja Zarządzająca RPO WL - Departament Kultury, 

Edukacji i Dziedzictwa Narodowego 

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 2 300 000,00  zł
653

 

szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) 2 300 000,00  zł
654

 

duży projekt (T/N/ND)655 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 1 955 000,00  zł
656

 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)657 

I kwartał 2019 r. (dotyczy naboru z 2019 r.) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał 2019 r. (dotyczy naboru z 2019 r.) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji 

projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał 2020 r. (dotyczy naboru z 2019 r.) 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
658 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  
Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu programu 

 
95% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 500 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

a)  Cel główny projektu Celem projektu "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" jest wzmocnienie szans 

edukacyjnych i poziomu samorealizacji 500 szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie 

przynajmniej jednego z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych,  

matematyki lub przedsiębiorczości, rozpoczynających i kontynuujących przygotowania do 

odpowiedzialnego wyboru ścieżki swojej kariery zawodowej, poprzez wsparcie 

stypendialne, w terminie do 31.08.2020 r. 

b)  Główne zadania przewidziane 
do realizacji w projekcie ze 
wskazaniem grup docelowych 

Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie: 

Realizacja programu stypendialnego 

 

                                                             
651

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
652

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
653

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego we wrześniu 2018  r. 
654

 Jw. 
655

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty 
kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
656

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego we wrześniu 2018 r. 
657

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w 
art. 48 ust.1 Ustawy. 
658

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki 
realizacji projektu. 
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Grupa docelowa: 

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 2. 

c)  Podmiot, który będzie 
wnioskodawcą 

Instytucja Zarządzająca RPO WL - Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa 

Narodowego 

d)  Uzasadnienie wskazania 
podmiotu, który będzie 
wnioskodawcą659 

Wnioskodawca wskazany w RPO WL - Instytucja Zarządzająca RPO WL (Zarząd 

Województwa Lubelskiego). Departamentem merytorycznym odpowiedzialnym za 

realizację zadań w zakresie edukacji jest Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa 

Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

e)  Przewidywany okres realizacji 
projektu 

01.07.2019 – 31.08.2020 

f)  Szacowany budżet projektu  
w podziale na lata 

2019 r. – 920 000 zł 

2020 r. – 1 380 000 zł 

g)  Zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami 
rezultatu i produktu dla 
naboru na 2019 r. 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO: 

Jw. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Jw. 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE  

KARTA DZIAŁANIA 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

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 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz 

rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

NR KARTY
660: 1/12.2/2020 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

X pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  OKREŚLONY NA PÓŹNIEJSZYM ETAPIE 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych:  OKREŚLONE NA PÓŹNIEJSZYM ETAPIE 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 2 w SZOOP 

2. Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych. 

I OCENA FORMALNO - MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

                                                             
659

 O ile nie został wskazany w programie operacyjnym. 
660

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
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Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 661 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Regulamin programu 

stypendialnego: 

Realizacja projektu odbywa się 

zgodnie z Regulaminem 

programu stypendialnego, który 

określa co najmniej: 

a) szczegółowe kryteria naboru 

grupy docelowej programu 

stypendialnego, 

b) wysokość pomocy 

stypendialnej, 

c) okres, na jaki przyznawana 

jest pomoc stypendialna, 

d) zakres opieki dydaktycznej 

nad stypendystą, 

e) konieczność opracowania 

indywidualnego planu 

rozwoju edukacyjnego dla 

każdego ucznia 

otrzymującego stypendium.   

Założenia Regulaminu 

programu stypendialnego, o 

których mowa w lit. a-e są 

opisane we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

2) 2 Grupa docelowa: 

Grupę docelową projektu 

stanowić będą szczególnie 

uzdolnieni w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków 

obcych, matematyki lub 

przedsiębiorczości uczniowie 

klas VII i VIII szkół 

podstawowych oraz uczniowie 

trzy- i czteroletnich liceów 

ogólnokształcących (z 

wyłączeniem szkół dla 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie grupa docelowa projektu. 

Do otrzymania stypendium kwalifikować się będą jedynie szczególnie 

uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 

języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczniowie klas VII i 

VIII szkół podstawowych oraz uczniowie trzy- i czteroletnich liceów 

ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy 

zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim.  

Szczegółowe kryteria naboru do projektu uczniów szczególnie 

uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 

języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uwzględniające co 

najmniej warunki określone w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020, zawierać będzie regulamin 

2 

                                                             
661

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TA K”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane 

na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. W trybie 

pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych specyficznych. 



458 
 

dorosłych), którzy zamieszkują 

lub uczą się w województwie 

lubelskim. 

programu stypendialnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE  
Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 
662 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 
EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  
 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE663
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
664

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE - Priorytet inwestycyjny 10i  

DZIAŁANIE 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

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 

Tytuł lub zakres projektu665: 

Tytuł projektu: Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021 

Zakres projektu: Programy pomocy stypendialnej dla uczniów 

zdolnych 

podmiot zgłaszający666 ZWL 

data identyfikacji667 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą668 
Instytucja Zarządzająca RPO WL - Departament Kultury, 

Edukacji i Dziedzictwa Narodowego  

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 2 300 000,00  zł
669

 

szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) 2 300 000,00  zł
670

 

                                                             
662

W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowy mi.  

W trybie pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny.    
663

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 

uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

g)  przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

h)  przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
664

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020. 
665

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
666

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
667

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
668

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
669

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego w październiku 2019 r. 
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duży projekt (T/N/ND)671 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 1 955 000,00 zł
672

 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)673 

I kwartał 2020 r. (dotyczy naboru z 2020 r.) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał 2020 r. (dotyczy naboru z 2020 r.) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji 

projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał 2021 r. (dotyczy naboru z 2020 r.) 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
674 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  
Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu programu 

 
95 % 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 500 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

a)  Cel główny projektu Celem projektu "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021" jest wzmocnienie potencjału  

500 szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przynajmniej jednego z przedmiotów 

przyrodniczych, informatycznych, j. obcych,  matematyki lub przedsiębiorczości, 

rozpoczynających i kontynuujących przygotowania do odpowiedzialnego wyboru ścieżki 

swojej kariery zawodowej, poprzez wsparcie stypendialne, w terminie do 31.08.2021 r. 

b)  Główne zadania przewidziane 
do realizacji w projekcie ze 
wskazaniem grup docelowych 

Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie: 

Realizacja programu stypendialnego 

 

Grupa docelowa: 

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 2. 

c)  Podmiot, który będzie 
wnioskodawcą 

Instytucja Zarządzająca RPO WL - Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa 

Narodowego 

d)  Uzasadnienie wskazania 
podmiotu, który będzie 
wnioskodawcą675 

Wnioskodawca wskazany w RPO WL - Instytucja Zarządzająca RPO WL (Zarząd 

Województwa Lubelskiego). Departamentem merytorycznym odpowiedzialnym za 

realizację zadań w zakresie edukacji jest Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa 

Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

e)  Przewidywany okres realizacji 01.07.2020 – 31.08.2021 

                                                                                                                                                                                                                   
670

 Jw. 
671

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty 
kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
672

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego w październiku 2019 r. 
673

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w 
art. 48 ust.1 Ustawy. 
674

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta dzięki 
realizacji projektu. 
675

 O ile nie został wskazany w programie operacyjnym. 
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projektu 

f)  Szacowany budżet projektu  
w podziale na lata 

2020 r. – 920 000 zł 

2021 r. – 1 380 000 zł 

g)  Zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami 
rezultatu i produktu dla 
naboru na 2020 r. 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO: 

Jw. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Jw. 

 

 

 

C) Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie CT i języków obcych 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

 

KARTA DZIAŁANIA 12.3 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W ZAKRESIE ICT I JĘZYKÓW OBCYCH 

 

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 

 

 

NR KARTY
676: 1/12.3/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

III. KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

5. Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji. 

6. Szkolenia językowe677  zakończone procesem certyfikacji. 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 678 

                                                             
676 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 
pozakonkursowych. 
677 W zakresie języków obcych. 

678 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 

„NIE”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. 
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Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

Kryterium 1: 

Struktura grupy docelowej: 

Grupę docelową w projekcie stanowią 

wyłącznie osoby w wieku 25 lat i więcej o 

niskich kwalifikacjach. 

 

Kryterium wynika z założeń Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

(RPO WL), przewidującego preferencje dla osób  

z grup defaworyzowanych: Niezwykle istotne jest wsparcie osób 

dorosłych przede wszystkim z grup defaworyzowanych, tj. osób 

starszych i o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy 

zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych. Ponadto, kryterium uwzględnia 

strukturę wartości wskaźników założonych do osiągnięcia w 

Programie. Aby założona struktura wskaźników była realna do 

osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi dotyczące 

struktury grupy docelowej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1, 2 

Kryterium 2: 

Zakres wsparcia: 

Zakres wsparcia obejmuje wyłącznie 

szkolenia w zakresie języków obcych, które 

spełniają łącznie następujące warunki: 

a) są realizowane i rozliczane stawkami 

jednostkowymi zgodnie z zakresem 

określonym w Załączniku nr 1 do 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Poza stawkami jednostkowymi istnieje 

możliwość sfinansowania wyłącznie 

kosztów związanych z zakupem 

podręcznika, przeprowadzeniem 

egzaminu zewnętrznego i wydaniem 

zewnętrznego certyfikatu, o którym 

mowa w lit. b,  

b)  kończą się certyfikatem zewnętrznym 

potwierdzającym zdobycie przez 

uczestników projektu określonego 

poziomu biegłości językowej (zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu 

Kształcenia Językowego).  

Kryterium wynika z zapisów RPO WL, gdzie wskazano: Wsparcie 

udzielane w ramach RPO zakończone będzie procesem 

certyfikacji umiejętności i kompetencji. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia językowe kończą się 

uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie, 

uzupełnienie lub podwyższenie poziomu biegłości językowej, a 

nie potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu. Projekt musi 

zakładać przeprowadzenie działań zmierzających do formalnego 

potwierdzenia kompetencji uzyskanych przez uczestników 

projektów, tj. walidacji i zewnętrznej certyfikacji. Obowiązek 

ten wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020.Formalne potwierdzenie 

osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną 

instytucję odpowiedniego dokumentu (certyfikatu) po 

dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i 

stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla 

zakresu przeprowadzonego szkolenia. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

2 

                                                                                                                                                                                                                   
Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 

do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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Kryterium 3: 

Zakres wsparcia: 

a) Zakres wsparcia obejmuje  szkolenia 

kończące się certyfikatem 

zewnętrznym potwierdzającym 

zdobycie przez uczestników projektu 

kompetencji cyfrowych, zgodnie z 

zaplanowanymi we wniosku o 

dofinansowanie projektu etapami, o 

których mowa w Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014 – 2020 oraz zgodnie ze 

standardem wymagań określonym w 

Załączniku nr 2 do Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020.  

b)  Beneficjent opracuje kryteria oceny 

oraz przeprowadzi weryfikację 

osiągnięcia przez uczestników projektu 

efektów uczenia zdefiniowanych w 

standardzie wymagań dla kompetencji 

cyfrowych. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL, gdzie wskazano: Wsparcie 

udzielane w ramach RPO zakończone będzie procesem 

certyfikacji umiejętności i kompetencji. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia w zakresie ICT kończą się 

uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie, 

uzupełnienie lub podwyższenie poziomu kompetencji. Projekt 

musi zakładać przeprowadzenie działań zmierzających do 

formalnego potwierdzenia kompetencji uzyskanych przez 

uczestników projektów, tj. walidacji i certyfikacji.  

Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na 

wydaniu przez uprawnioną instytucję odpowiedniego 

dokumentu (certyfikatu) po dokonaniu oceny osiągniętych 

efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one 

standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego 

szkolenia. 

Konieczne jest wyznaczenie jednolitego punktu odniesienia dla 

powszechnych umiejętności w zakresie technik 

informatycznych. Wymóg sformułowany w lit. b kryterium 

wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 4: 

Identyfikacja potrzeb uczestników: 

Rekrutacja obejmuje diagnozę potrzeb 

szkoleniowych uczestników projektu pod 

kątem ich stanu wiedzy/ kompetencji/ 

umiejętności w zakresie ICT i języków 

obcych.  

Kryterium wynika z zapisów RPO WL. 

Kryterium zapewni elastyczność oferty edukacyjnej w 

odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb osób dorosłych w 

zakresie podnoszenia ich kompetencji i kwalifikacji, a także 

kompleksowe podejście do usług na rzecz osób potrzebujących 

wsparcia z uwzględnieniem wcześniej nabytego doświadczenia. 

Ponadto, kryterium uwzględnia postulat, aby działania 

dotyczące kształcenia ustawicznego wynikały z realnych i 

rzeczywistych potrzeb odbiorców wsparcia. 

Kryterium przyczyni się również do podniesienia jakości 

udzielanego wsparcia. Wyniki przeprowadzonej diagnozy 

deficytów wiedzy, kompetencji, czy umiejętności uczestników w 

zakresie ICT/języków obcych pozwolą na dostosowanie 

proponowanego wsparcia do indywidualnych potrzeb 

uczestników projektu. Zastosowane na etapie rekrutacji 

narzędzia pozwolą na określenie bazowego stanu i poziomu 

wiedzy, kompetencji, czy umiejętności uczestników. Wyniki 

diagnozy umożliwią zrekrutowanie uczestników (w tym 

formowanie grup szkoleniowych) o podobnych deficytach, co 

zwiększy efektywność proponowanych szkoleń.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1, 2 
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Kryterium 5: 

Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład 

własny w wysokości minimum 10% 

wartości projektu. 

 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla Województwa 

Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia dotyczące źródeł 

finansowania krajowego dla środków EFS w ramach RPO na lata 

2014-2020. Obowiązek wniesienia wkładu własnego jest 

niezbędny do zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań PRO WL 2014-2020.  

 

Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania m.in. 

ze środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi 

priorytetowej, co oznacza konieczności wniesienia 15% wkładu 

krajowego. Wysokość wkładu własnego wymaganego od 

beneficjentów będzie uzależniona od poziomu 

współfinansowania ze środków budżetu państwa. 

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa na poziomie 

do 5%, oznacza konieczność  wymagania od beneficjentów 

projektów współfinansowanych z EFS w ramach Działania 12.3 

wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% 

wartości projektu w zależności od typów projektów i 

beneficjentów w ramach poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych. Wymaganie wkładu własnego od 

beneficjentów na poziomie 10% jest konieczne dla 

zagwarantowania wniesienia wkładu krajowego na poziomie 

wynikającym z Umowy Partnerstwa (15%). 

Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej 

jakości wniosków o dofinansowanie projektów, adekwatnych 

do potrzeb jednostek odpowiedzialnych za kreowanie polityki 

edukacyjnej oraz potencjału finansowego Wnioskodawcy. 

Wkład własny jest obligatoryjny dla każdego Wnioskodawcy 

(bez względu na formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu zwiększy 

odpowiedzialność beneficjentów i dbałość o jakość 

realizowanych działań, jak również pozwoli na zapewnienie 

większej trwałości działań finansowanych z EFS. Wprowadzenie 

takiego rozwiązania – w powiązaniu z oceną potencjału 

projektodawcy – powinno doprowadzić w efekcie do 

wzmocnienia roli podmiotów obecnych w lokalnej społeczności 

i ograniczyć liczbę podmiotów realizujących projekty w 

obszarach niezwiązanych z ich podstawową działalnością. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

1, 2 

Kryterium 6: 

Skuteczność szkoleń językowych: 

W wyniku realizacji projektu co najmniej 

70% osób objętych wsparciem osiągnie 

pełen poziom kompetencji językowych, 

zgodny z Europejskim Systemem Opisu 

Kształcenia Językowego (tj. A, B, C). 

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy szkolenia nabędą 

kompetencje lub kwalifikacje rozumiane zgodnie z definicjami 

zawartymi w  Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020.  

 

Szkolenia językowe kończą się uzyskaniem dokumentu (na 

podstawie przeprowadzonych formalnych egzaminów) 

potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 

poziomu biegłości językowej, a nie potwierdzającego 

uczestnictwo w szkoleniu.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

2 
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wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 7: 

Skuteczność szkoleń w zakresie ICT: 

W wyniku realizacji projektu co najmniej 

70% osób objętych wsparciem uzyska 

certyfikat zewnętrzny potwierdzający 

kompetencje cyfrowe, zgodnie ze 

standardem wymagań określonym 

Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy szkolenia nabędą 

kompetencje lub kwalifikacje rozumiane zgodnie z definicjami 

zawartymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

Szkolenia w zakresie ICT kończą się uzyskaniem dokumentu (na 

podstawie przeprowadzonych formalnych egzaminów) 

potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 

poziomu kwalifikacji, a nie potwierdzającego uczestnictwo w 

szkoleniu.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 8: 

Cross – financing i zakup środków 

trwałych: 

c) projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (cross-financingu); 

d)  typ projektu nr 2 (szkolenia w 

zakresie języków obcych zakończone 

procesem certyfikacji) nie uwzględnia 

zakupu środków trwałych; 

e) w projekcie  obejmującym zakresem 

wsparcia szkolenia w zakresie ICT 

(typ projektu nr 1) zakup środków 

trwałych może dotyczyć wyłącznie 

kategorii wydatków związanych z 

zapewnieniem realizacji zasady 

równości szans osób z 

niepełnosprawnościami. 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 

ramach Działania 12.3. Projekty będą uwzględniały szkolenia o 

określonym standardzie, natomiast projekty będą oceniane 

również pod kątem potencjału wnioskodawcy (i partnerów, o ile 

dotyczy). Kryterium zakłada realizację projektów przez 

podmioty posiadające potencjał niezbędny do realizacji 

projektu. 

 

Wyłączenie możliwości zakupu środków trwałych w typie 

projektu nr 2 wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

Kryterium 9: 

Liczebność grupy docelowej: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

minimum 100 osób. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie osób. 

Kryterium ograniczy koszty zarządzania projektami, które w 

przypadku objęcia wsparciem większej liczby osób przez 

jednego Wnioskodawcę zostaną znacznie ograniczone niż przy 

realizacji kilku projektów obejmujących tę samą liczbę osób.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

1, 2 

Kryterium 10: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

ramach danej rundy konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie 

Wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Ma ono również za zadanie ograniczyć koszty 

zarządzania projektami  

w przypadku większej liczby wniosków od jednego 

1, 2 
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Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania danego podmiotu w 

charakterze Wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza  

to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  

w których dany podmiot występuje jako Wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym samym 

konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie złożone  

w odpowiedzi na daną rundę konkursową wnioski,  

w związku z niespełnieniem przez projektodawcę kryterium 

formalnego specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zestawienia 

wniosków zgłoszonych na konkurs. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 679 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach naboru 

Kryterium 1: 

Struktura grupy docelowej: 

Grupę docelową stanowią w co 

najmniej 20% osoby  

z niepełnosprawnościami.  

 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika,  

iż osoby z niepełnosprawnościami znajdują się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Zastosowane  kryterium ma na celu zwiększenie szans na 

zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami poprzez 

wzrost udziału tych osób w kształceniu ustawicznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1,2 

Kryterium 2: 

Struktura grupy docelowej: 

Grupę docelową stanowią w co 

najmniej 30% osoby w wieku 50 lat 

i więcej. 

 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 

założonych do osiągnięcia w Programie.  

Aby założona struktura wskaźników była realna  

do osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi 

dotyczące struktury grupy docelowej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

30 1,2 

 

                                                             
679 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 

punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium będzie polegała na: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium 

albo 

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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D) Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 
 

KARTA DZIAŁANIA 12.4  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

 

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 prognozowania umiejętności, 

dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 

naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

 

 

NR KARTY
680: 1/12.4/2016 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

I KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
50 000 000 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

 

1. Projekty w zakresie: 

a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. 

poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów 

nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży 

zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia 

dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość 

aktualizowania przez nauczycieli zawodu
681

 swojej wiedzy
682

, nabycia możliwości uczestniczenia 

                                                             
680

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
681

 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
682

 Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO w zakresie aktualizowania wiedzy przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instr uktorów praktycznej 
nauki zawodu może objąć w szczególności: 
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę 
ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;  
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (tj. 
pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, 
partnerów społecznych oraz innych interesariuszy zidentyfikowanych w diagnozie), w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u prac odawców 
działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty;  
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z 
nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne); 
d) budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia; 
e) realizację programów wspomagania; 
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania 
uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;  
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w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i 

obozach naukowych, 

c) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, 

d) dodatkowych zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i 

umiejętności zawodowych, 

e) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na 

rynku pracy, 

f) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych
683

. 

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 90% 

2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki 
EFS: 95% 

3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 75% 
 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 98 
2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie: 200 
3. Liczba szkól i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 20 
4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u 

pracodawcy: 4 218 
 

I OCENA FORMALNA 

E. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

F. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 684 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) 
Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej 

niż dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu w konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie Wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięcia, 

co pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności 

1 

                                                                                                                                                                                                                   
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 
683

  Typ działań wymieniony w pkt 1 lit. f może być realizowany wyłącznie, jako działanie komplementarne z działaniami wymienionymi w pkt 1 lit. a-e. 
684

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Ma ono również za zadanie 

ograniczyć koszty zarządzania projektami w 

przypadku większej liczby wniosków od jednego 

Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym 

brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania 

danego podmiotu w charakterze Wnioskodawcy, a nie 

partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie 

dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje 

jako Wnioskodawca, może występować w innych 

wnioskach złożonych w tym samym konkursie w 

charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków 

przez jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca 

Konkurs negatywnie ocenia na etapie oceny formalnej 

wszystkie złożone w odpowiedzi na dany konkurs 

wnioski, w związku z niespełnieniem przez 

wnioskodawcę kryterium formalnego specyficznego. 

Wnioski złożone przez organ prowadzący             

szkołę/placówkę oraz wnioski złożone przez 

szkoły/placówki oświatowe podlegające pod ten organ 

prowadzący nie będą traktowane jako wnioski złożone 

przez tego samego wnioskodawcę. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane 

na KOP. 

2) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi 

wkład własny w wysokości 

minimum 10% wartości projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu 

wydanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. 

Założenia dotyczące źródeł finansowania krajowego 

dla środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020. 

Obowiązek wniesienia wkładu własnego jest 

niezbędny  

do zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO WL 

2014-2020.  

Umowa Partnerstwa określa poziom 

współfinansowania m.in. ze środków EFS w 

wysokości 85% na poziomie osi priorytetowej, co 

oznacza konieczność wniesienia 15% wkładu 

krajowego. Wysokość wkładu własnego wymaganego 

od beneficjentów jest uzależniona  

od poziomu współfinansowania ze środków budżetu 

państwa. Współfinansowanie ze środków budżetu 

państwa na poziomie do 10%, oznacza konieczność  

wymagania od beneficjentów projektów 

współfinansowanych z EFS w ramach Działania 12.4 

wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 

5% wartości projektu w zależności od typów projektów  

i beneficjentów w ramach poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych. Jednakże ze względu na wysoką 

kwotę dofinansowania publicznego w konkursie, 

istnieje realne zagrożenie nieosiągnięcia 

wymaganego poziomu wkładu krajowego przy 

zastosowaniu minimalnego poziomu wkładu 

1 
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własnego. Dlatego wymaganie wkładu własnego od 

beneficjentów na poziomie 10% jest konieczne dla 

zagwarantowania wniesienia wkładu krajowego na 

poziomie wynikającym z Umowy Partnerstwa (15%). 

Kryterium ma również na celu zapewnienie 

odpowiedniej jakości wniosków o dofinansowanie 

projektów, adekwatnych do potrzeb jednostek 

odpowiedzialnych za kreowanie polityki edukacyjnej 

oraz potencjału finansowego Wnioskodawcy. Wkład 

własny jest obligatoryjny dla każdego Wnioskodawcy 

(bez względu na formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 

zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość  

o jakość realizowanych działań, jak również pozwoli 

na zapewnienie większej trwałości działań 

finansowanych  

z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  

w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – 

powinno doprowadzić w efekcie do wzmocnienia roli 

podmiotów obecnych w lokalnej społeczności i 

ograniczyć liczbę podmiotów realizujących projekty w 

obszarach niezwiązanych z ich podstawową 

działalnością. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  

3) Współpraca z pracodawcami: 

 

Współpraca z pracodawcami w 

dostosowaniu oferty edukacyjnej 

w szkołach i w formach 

pozaszkolnych do potrzeb 

regionalnego i lokalnego rynku 

pracy oraz w opracowaniu lub 

modyfikacji programów nauczania 

będzie prowadzona z 

uwzględnieniem prognoz 

dotyczących zapotrzebowania 

rynku pracy na określone zawody 

i wykształcenie w określonych 

branżach, z wykorzystaniem 

ogólnopolskich i regionalnych 

badań i analiz oraz uzupełniająco 

informacji ilościowych i 

jakościowych dostępnych za 

pośrednictwem portalu EU Skills 

Panorama. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 lit. a 

4) Środki trwałe i cross – 

financing w projekcie: 

Zakup środków trwałych i/lub 

wydatki w ramach cross – 

financingu w projekcie są możliwe 

pod warunkiem: 

a) objęcia takim wsparciem 

wyłącznie szkół i/lub placówek 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020. W związku z tym, że wymóg 

zachowania trwałości infrastruktury, rozumianej jako 

środki trwałe zdefiniowane w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 jako cross – financing w przypadku 

1 
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oświatowych do których 

skierowany jest projekt; 

b) zagwarantowania trwałości 

środków trwałych 

(niebędących cross-

financingiem)  przez okres co 

najmniej równy okresowi 

realizacji projektu po jego 

zakończeniu. 

projektów współfinansowanych z EFS, został 

określony na poziomie ww. Wytycznych oraz 

wytycznych programowych, nie ma konieczności 

powielania kryterium w tym zakresie. W związku z 

powyższym, przedmiotem kryterium w kwestii okresu 

trwałości pozostają środki trwałe niebędące cross-

financingiem. Powyższe wynika z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014 – 2020. Zagwarantowanie trwałości 

zostało wskazane w Programie jako warunek 

kwalifikowalności wydatków związanych z zakupem 

sprzętu bądź infrastruktury. Trwałość oznacza brak 

możliwości przekazania środka trwałego nieodpłatnie 

podmiotowi niedziałającemu dla osiągnięcia zysku 

przez okres co najmniej równy okresowi realizacji 

projektu po jego zakończeniu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą w projekcie jest:  

a) szkoła/placówka oświatowa 

prowadząca kształcenie 

zawodowe albo 

b) organ prowadzący podmiotu 

wymienionego w lit. a. 

Kryterium ma na celu zapewnienie partycypacji 

szkół/placówek objętych wsparciem bądź ich organów 

prowadzących w opracowaniu założeń projektu oraz 

aplikowanie w konkursie, co przyczyni się do 

zwiększenia efektywności projektów. Tym samym 

szkoły/placówki będą nie tylko odbiorcami projektu, 

lecz będą miały realny wpływ na zakres projektu oraz 

jego realizację. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

6) Kompleksowość wsparcia: 

Projekt zakłada kompleksowe 

wsparcie, tj. co najmniej 

doposażenie szkół/placówek 

oświatowych objętych wsparciem 

w projekcie, przeszkolenie 

nauczycieli i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu  oraz 

organizację staży i/lub praktyk dla 

uczniów u pracodawców. 

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

wskaźników założonych dla Działania 12.4 RPO WL. 

Wymóg dotyczący kompleksowości wsparcia 

projektowego umożliwi realizację tych założeń. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

7) Podnoszenie kwalifikacji/ 

kompetencji nauczycieli/ 

instruktorów praktycznej nauki 

zawodu: 

a) Konieczność organizacji oraz 

zakres form podnoszenia 

kwalifikacji/ kompetencji 

nauczycieli/ instruktorów 

praktycznej nauki zawodu w 

projekcie wynika z 

przeprowadzonej diagnozy. 

b) Formy podnoszenia 

kwalifikacji/ kompetencji, o 

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez 

uczestników form doskonalenia zawodowego 

konkretnej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, 

potwierdzonych standardową procedurą oceny.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 lit. b 
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których mowa w lit. a, 

w przypadku wsparcia dla 

nauczycieli – są skierowane 

wyłącznie do nauczycieli 

szkół/ placówek objętych 

wsparciem w projekcie. 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020  do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 685
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. 
Nazwa kryterium 

(treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Inteligentne 

specjalizacje regionu 

oraz sektory szybkiego 

wzrostu: 

Każda ze szkół/ placówek 

objętych wsparciem w 

projekcie  prowadzi 

kształcenie zawodowe  w  

zawodzie związanym z: 

 co najmniej jedną z 

inteligentnych 

specjalizacji regionu, 

wynikających z 

Regionalnej Strategii 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Preferencje uzyskają  projekty dotyczące 

szkół/placówek prowadzących kształcenie w 

zakresie zawodów wpisujących się w inteligentne 

specjalizacje wynikające z „Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r." 

oraz sektory szybkiego wzrostu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu w oparciu o, określoną w regulaminie 

10 1 

                                                             
685

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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Innowacji 

Województwa 

Lubelskiego (RSI) lub  

 co najmniej jednym z 

sektorów szybkiego 

wzrostu. 

Lista zawodów 

wpisujących się w 

inteligentne specjalizacje 

regionu wynikające z RSI 

oraz sektory szybkiego 

wzrostu stanowi załącznik 

do Regulaminu konkursu.  

konkursu, listę zawodów wpisujących się w: 

1) inteligentne specjalizacje wynikające z RSI 
(biogospodarka, medycyna i zdrowie, 
energetyka niskoemisyjna, informatyka i 
automatyka),  

2) sektory szybkiego wzrostu (transport i 
logistyka, turystyka, przemysły kreatywne). 

 

2) Doskonalenie 

nauczycieli kształcenia 

zawodowego: 

Projekt zakłada studia 

podyplomowe lub kursy 

kwalifikacyjne dla 

nauczycieli kształcenia 

zawodowego i/lub 

instruktorów praktycznej 

nauki zawodu 

zatrudnionych w 

szkole/placówce objętej 

wsparciem, 

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 

tworzenia nowych 

kierunków nauczania lub 

zawodów, na które 

występuje deficyt na 

regionalnym rynku pracy 

oraz braki kadrowe wśród 

nauczycieli kształcenia 

zawodowego. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium w części dotyczącej 

zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów 

wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty 

kształcenia zawodowego zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zm. 

(tj. zawody wprowadzane do klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego kolejnymi nowelizacjami 

tego rozporządzenia ujęte w wykazie 

stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu).  

 

Natomiast spełnienie kryterium w części 

dotyczącej tworzenia nowych kierunków 

nauczania lub zawodów, na które występuje 

deficyt na regionalnym rynku pracy oraz braki 

kadrowe wśród nauczycieli kształcenia 

zawodowego zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu w oparciu o załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

5 1 lit. b 

3) Partnerstwo i udział 

finansowy 

pracodawców: 

 

Projekt zakłada: 

a) partnerstwo z 

pracodawcami oraz 

b)  partycypację 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

10 1 lit. a 
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finansową pracodawców, 

o których mowa w lit. a, w 

wymiarze co najmniej 5% 

w kosztach organizacji i 

prowadzenia praktyki 

zawodowej i/lub stażu 

zawodowego. 

 

projektu. 

4) Grupa docelowa: 

 

Projekt jest skierowany 

wyłącznie do szkół i/lub 

placówek oświatowych 

prowadzących kształcenie 

zawodowe, które w 

prowadzonych/ 

kształconych przez siebie 

zawodach osiągają wyniki 

egzaminów końcowych i/ 

lub kwalifikacji 

zawodowych wyższe niż 

średnia dla województwa 

lubelskiego zgodnie z 

załącznikiem do 

Regulaminu konkursu, 

Kryterium ma celu premiowanie szkół/placówek 

oświatowych, które osiągają najlepsze wyniki 

edukacyjne i tym samym najefektywniej 

przyczyniają się do kształcenia wysoko 

wykwalifikowanych kadr regionu. 

W przypadku szkół zawodowych specjalnych, 

średnia dla województwa lubelskiego, o której 

mowa w treści kryterium, będzie uwzględniała 

wyłącznie średni wynik szkół zawodowych 

specjalnych. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu w oparciu o załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

5 1 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 
 

KARTA DZIAŁANIA 12.4  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

 

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 prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy 

z pracodawcami 

 

 

NR KARTY
686: 2/12.4/2016 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

X pozakonkursowy 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

II KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych:  
2 700 000 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

                                                             
686

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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1. Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

w zakresie przedmiotów zawodowych /typ projektu nr 1 lit. g w SZOOP/ 

 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 687 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Regulamin programu 

stypendialnego: 

 

Realizacja projektu odbywa się 

zgodnie z Regulaminem programu 

stypendialnego, który określa co 

najmniej: 

a) szczegółowe kryteria naboru 

grupy docelowej programu 

stypendialnego, 

b) wysokość pomocy 

stypendialnej, 

c) okres, na jaki przyznawana jest 

pomoc stypendialna, 

d) zakres opieki dydaktycznej nad 

stypendystą, 

e) konieczność opracowania 

indywidualnego planu rozwoju 

edukacyjnego dla każdego 

ucznia otrzymującego 

stypendium.   

Założenia Regulaminu programu 

stypendialnego, o których mowa w 

lit. a-e są opisane we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

2) Grupa docelowa: 

 

Grupę docelową projektu stanowić 

będą szczególnie uzdolnieni 

uczniowie, co najmniej drugich 

klas szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe
688

 lub w 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie grupa 

docelowa projektu. Do otrzymania stypendium kwalifikować 

się będą jedynie uczniowie co najmniej drugich klas szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe lub w przypadku 

szkół policealnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) - 

uczniowie/słuchacze co najmniej drugiego semestru. 

Szczegółowe kryteria naboru do projektu uczniów 

1 

                                                             
687

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowa ne na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
688

 Z wyłączeniem szkół dla dorosłych. 
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przypadku szkół policealnych
689

 - 

uczniowie/słuchacze co najmniej 

drugiego semestru, 

zamieszkujący lub uczący  się na 

obszarze województwa 

lubelskiego. 

szczególnie uzdolnionych w zakresie przynajmniej jednego 

spośród przedmiotów zawodowych, uwzględniające co 

najmniej warunki określone w Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020 zawierać będzie regulamin programu stypendialnego. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

3) Okres realizacji projektu: 

 

Okres realizacji projektu trwa nie 

dłużej niż do 31 lipca 2019 r. 

 

Kryterium wynika z objęcia projektem pozakonkursowym 

trzech lat szkolnych: 2016/2017, 2017/2018 oraz 

2018/2019. W związku z tym, że w ostatnim roku szkolnym 

objętym projektem nauka kończy się w czerwcu, nie ma 

uzasadnienia dla dłuższego okresu realizacji projektu. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

    

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE690 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE691
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
692

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU 

POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE - Priorytet inwestycyjny 10iv 

DZIAŁANIE 12.4  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV  

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z 

                                                             
689

 Uczniowie szkół policealnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). 
690

 W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowymi. 
691

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości  uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
692

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 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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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. 

Tytuł lub zakres projektu
693

: Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych 

podmiot zgłaszający
694

 ZWL 

data identyfikacji
695

 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
696

 Instytucja Zarządzająca RPO WL 

szacowana całkowita wartość projektu 

(PLN) 

3 000 000 

szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych (PLN) 

3 000 000 

duży projekt (T/N/ND)
697

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 2 550 000 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie 

(kwartał/ miesiąc oraz rok)
698

 

II kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

II kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał 2019r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
699

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu programu 95% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 322 

 

 

                                                             
693

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.  
694

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozak onkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
695

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
696

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
697

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty 
duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
698

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
699

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
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OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 
 

KARTA DZIAŁANIA 12.4  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE             

 

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 prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy 

z pracodawcami 

 

 

NR KARTY
700: 3/12.4/2016 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

 

 Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

III KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
20 000 000 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

2. Organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych: 
a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
b) kursów umiejętności zawodowych; 

3. możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy. 
 

/Typ projektu nr 2 i 3 w SZOOP/ 

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 75% 
 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 2 164 
 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

                                                             
700

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 701 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

1) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej 

niż dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu w konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia 

precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięcia, co 

pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności 

projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Ma ono również za zadanie ograniczyć 

koszty zarządzania projektami w przypadku większej 

liczby wniosków od jednego wnioskodawcy. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do 

występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których 

dany podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie 

złożone w odpowiedzi na dany konkurs wnioski, w 

związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę 

kryterium formalnego specyficznego. 

Wnioski złożone przez organ prowadzący             

szkołę/placówkę oraz wnioski złożone przez 

szkoły/placówki oświatowe podlegające pod ten organ 

prowadzący nie będą traktowane jako wnioski złożone 

przez tego samego wnioskodawcę. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

1, 2 

2) Środki trwałe i cross – financing 

w projekcie: 

  

a) Wartość wydatków 

poniesionych na zakup środków 

trwałych (włącznie z wydatkami 

w ramach cross – financingu) 

nie przekracza 10% wartości 

projektu. 

b) Zakupy, o których mowa w lit. 

a kryterium, mogą być 

dokonywane wyłącznie w 

szczególnie uzasadnionych 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 

ramach Działania 12.4 /typ projektu nr 2 i 3 w SZOOP/. 

Projekty będą uwzględniały wsparcie o określonym 

standardzie, natomiast będą one oceniane również pod 

kątem potencjału wnioskodawcy (i partnerów, o ile 

dotyczy). Kryterium zakłada realizację projektów przez 

podmioty posiadające do tego niezbędny potencjał. 

Ograniczenie możliwości zakupu środków trwałych i 

cross - financingu wynika ze specyfiki wsparcia 

projektowego, które jest kierowane do osób a nie do 

instytucji. Założenie, że realizatorami projektu będą 

podmioty posiadające niezbędny potencjał i 

doświadczenie powoduje, że zakupy środków trwałych i 

1, 2 

                                                             
701

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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przypadkach pod warunkiem 

wykazania niezbędności zakupu 

do realizacji wsparcia oraz 

muszą wynikać z 

przeprowadzonej diagnozy. 

Diagnoza powinna obejmować 

przeprowadzenie inwentarza i 

oceny stanu technicznego 

posiadanego wyposażenia. 

cross-financingu w projekcie są możliwe wyłącznie w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

3) Kompleksowość wsparcia: 

Formy wsparcia wskazane w 

typie projektu nr 1 są możliwe do 

realizacji pod warunkiem objęcia 

wszystkich uczestników tych form 

typem projektu nr 2, tj. 

możliwością potwierdzania 

kwalifikacji w zawodzie poprzez 

odpowiednie egzaminy.  

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

wskaźników założonych dla Działania 12.4 RPO WL. 

Wymóg dotyczący kompleksowości wsparcia 

projektowego umożliwi realizację tych założeń. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

4) Skuteczność realizacji projektu: 

Projekt zakłada uzyskanie 

kwalifikacji w zawodzie przez co 

najmniej 75% uczestników 

projektu. 

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez 

uczestników form doskonalenia zawodowego konkretnej 

wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, potwierdzonych 

standardową procedurą oceny.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1, 2 

5) Okres realizacji projektu: 

Maksymalny okres realizacji 

projektu wynosi 36 miesięcy. 

Kryterium wynika z konieczności możliwie najszybszego 

osiągnięcia założonych wskaźników projektu, 

pozwalając jednocześnie na racjonalne zaplanowanie 

harmonogramu realizacji projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1, 2 

6) Współpraca z pracodawcami: 

Projekt jest realizowany we 

współpracy z pracodawcami 

mającej na celu zwiększenie 

efektywności kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych i/lub kursów 

umiejętności zawodowych. 

Współpraca z pracodawcami ma na celu zwiększenie 

efektywności kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 

kursów umiejętności zawodowych, co powinno zostać 

wykazane we wniosku o dofinansowanie. Zakres 

współpracy określa umowa zawierana pomiędzy 

wnioskodawcą (a w przypadku umów partnerskich – 

partner odpowiedzialny za realizację kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych lub kursów umiejętności 

zawodowych) a pracodawcą, przy czym współpraca ta 

może (ale nie musi) być realizowana w formie 

partnerstwa w projekcie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020  do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 702
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) 
Uzasadnienie kryterium 

Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

1) 
Inteligentne specjalizacje 

regionu oraz sektory 

szybkiego wzrostu: 

Projekt zakłada uzyskanie 

kwalifikacji przez co najmniej 

80% uczestników projektu  w  

zawodzie związanym z: 

 co najmniej jedną z 
inteligentnych specjalizacji 
regionu, wynikających z 
Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa 
Lubelskiego (RSI) i/lub  

 co najmniej jednym z 
sektorów szybkiego wzrostu. 

Lista zawodów wpisujących 

się w inteligentne specjalizacje 

regionu wynikające z RSI oraz 

sektory szybkiego wzrostu 

stanowi załącznik do 

Regulaminu konkursu.  

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Preferencje uzyskają projekty zakładające 

kształcenie w zakresie zawodów wpisujących 

się w inteligentne specjalizacje regionu 

wynikające z „Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Lubelskiego do 2020 r." oraz 

sektory szybkiego wzrostu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o, 

określoną w regulaminie konkursu, listę 

zawodów wpisujących się w: 

3) inteligentne specjalizacje wynikające z 
RSI (biogospodarka, medycyna i zdrowie, 
energetyka niskoemisyjna, informatyka i 
automatyka),  

4) sektory szybkiego wzrostu (transport i 
logistyka, turystyka, przemysły 
kreatywne). 

 

15 1, 2 

2) Komplementarność z 

Programem Operacyjnym 

Kapitał Ludzki 2007-2013: 

Projekt przewiduje 

wykorzystanie materiałów, 

pomocy dydaktycznych i/lub 

pracowni zakupionych/ 

wyposażonych w ramach 

Kryterium to ocenia komplementarność 

projektów, rozumianą jako dopełnianie się 

interwencji prowadzące do realizacji 

określonego celu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1, 2 

                                                             
702

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

g) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

h) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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projektów współfinansowanych 

ze środków EFS w ramach 

Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013. 

3) Komplementarność z EFRR: 

Projekt jest komplementarny z 

projektami 

współfinansowanymi ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

Kryterium to ocenia komplementarność 

projektów, rozumianą jako dopełnianie się 

interwencji prowadzące do realizacji 

określonego celu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1, 2 

4) Grupa docelowa: 

Projekt jest skierowany 

wyłącznie do: 

a) osób powyżej 50-go roku 
życia i/lub 

b) osób nisko-
wykwalifikowanych, tj. 
posiadających kwalifikacje 
na poziomie co najwyżej 
ISCED 2. 

Kryterium ma na celu objęcie wsparciem jak 

największej liczby osób znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1, 2 

5) Liczebność grupy 

docelowej: 

Projekt zakłada objęcie 

wsparciem minimum 100 

osób. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie osób. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1, 2 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.4  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

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 prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy 

z pracodawcami 

 

NR KARTY
703:   4/12.4/2016     

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

                                                             
703

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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Planowany termin ogłoszenia naboru 

wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2016 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: 
9 500 000 PLN 

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

4. Projekty w zakresie: 

g) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez 

realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację 

wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla 

nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne 

prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

h) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia 

dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania 

przez nauczycieli zawodu
704

 swojej wiedzy
705

, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach 

prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych, 

i) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, 

j) dodatkowych zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i 

umiejętności zawodowych, 

k) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku 

pracy, 

l) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych
706

. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

C. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

4. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 90% 

5. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 
95% 

6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 75% 

 

                                                             
704

 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.  
705

 Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO w zakresie aktualizowania wiedzy przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu może objąć w szczególności: 
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę 
ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;  
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (tj. 
pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, 
partnerów społecznych oraz innych interesariuszy zidentyfikowanych w diagnozie), w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców 
działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty;  
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z 
nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne); 
d) budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia; 
e) realizację programów wspomagania; 
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania 
uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;  
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 
706

  Typ działań wymieniony w pkt 1 lit. f może być realizowany wyłącznie, jako działanie komplementarne z działaniami wymienionym i w pkt 1 lit. a-e. 
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D. Wskaźniki produktu: 

5. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 20 

6. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie: 41 

7. Liczba szkól i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 4 

8. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u 
pracodawcy: 844 

I OCENA FORMALNA 

C. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 707 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

1) Diagnoza potrzeb 

Realizacja wsparcia 

przewidzianego w projekcie 

została zaplanowana na 

podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub 

placówek systemu oświaty albo 

osób obejmowanych wsparciem. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

W przypadku szkół lub placówek systemu oświaty 

diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona 

przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny 

podmiot prowadzący działalność o charakterze 

edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez 

organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do 

podejmowania decyzji.  

Każdy rodzaj wsparcia określony w projekcie powinien 

wynikać z formalnej diagnozy potrzeb, która 

obejmowałaby swoim zasięgiem wszystkie 

zainteresowane współpracą podmioty, a wiec zarówno 

szkoły, uczniów jak i pracodawców. 

Wnioskodawca musi uzasadnić potrzebę realizacji 

wsparcia zaplanowanego w projekcie na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

                                                             
707

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria 

indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku  spełnienia 

wybranych kryteriów. 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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2) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej 

niż dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu w konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia 

precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięcia, co 

pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności 

projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Ma ono również za zadanie ograniczyć 

koszty zarządzania projektami w przypadku większej 

liczby wniosków od jednego wnioskodawcy. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do 

występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których 

dany podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie 

złożone w odpowiedzi na dany konkurs wnioski, w 

związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę 

kryterium formalnego specyficznego. 

Wnioski złożone przez organ prowadzący             

szkołę/placówkę oraz wnioski złożone przez 

szkoły/placówki oświatowe podlegające pod ten organ 

prowadzący nie będą traktowane jako wnioski złożone 

przez tego samego wnioskodawcę. 

W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół 

przedmiotem weryfikacji kryterium będzie fakt złożenia 

wniosku przez zespół szkół. Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie Listy wniosków o 

dofinansowanie, które zostały przekazane na KOP. 

1 

3) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi 

wkład własny w wysokości 

minimum 10% wartości projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia 

dotyczące źródeł finansowania krajowego dla środków 

EFS w ramach RPO na lata 2014-2020. Obowiązek 

wniesienia wkładu własnego jest niezbędny  

do zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO WL 

2014-2020.  

Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania 

m.in. ze środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi 

priorytetowej, co oznacza konieczność wniesienia 15% 

wkładu krajowego. Wysokość wkładu własnego 

wymaganego od beneficjentów jest uzależniona  

od poziomu współfinansowania ze środków budżetu 

państwa. Współfinansowanie ze środków budżetu 

państwa na poziomie do 10%, oznacza konieczność  

wymagania od beneficjentów projektów 

współfinansowanych z EFS w ramach Działania 12.4 

wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 

5% wartości projektu w zależności od typów projektów  

i beneficjentów w ramach poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych. Jednakże ze względu na wysoką kwotę 

1 
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dofinansowania publicznego w konkursie, istnieje realne 

zagrożenie nieosiągnięcia wymaganego poziomu 

wkładu krajowego przy zastosowaniu minimalnego 

poziomu wkładu własnego. Dlatego wymaganie wkładu 

własnego od beneficjentów na poziomie 10% jest 

konieczne dla zagwarantowania wniesienia wkładu 

krajowego na poziomie wynikającym z Umowy 

Partnerstwa (15%). 

Kryterium ma również na celu zapewnienie 

odpowiedniej jakości wniosków o dofinansowanie 

projektów, adekwatnych do potrzeb jednostek 

odpowiedzialnych za kreowanie polityki edukacyjnej 

oraz potencjału finansowego wnioskodawcy. Wkład 

własny jest obligatoryjny dla każdego wnioskodawcy 

(bez względu na formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 

zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość  

o jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 

zapewnienie większej trwałości działań finansowanych  

z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  

w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – 

powinno doprowadzić w efekcie do wzmocnienia roli 

podmiotów obecnych w lokalnej społeczności i 

ograniczyć liczbę podmiotów realizujących projekty w 

obszarach niezwiązanych z ich podstawową 

działalnością. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

4) Współpraca z pracodawcami: 

 

W ramach projektów 

zakładających dostosowanie 

oferty edukacyjnej w szkołach i w 

formach pozaszkolnych do 

potrzeb regionalnego i lokalnego 

rynku pracy oraz w opracowaniu 

lub modyfikacji programów 

nauczania, współpraca z 

pracodawcami będzie 

prowadzona z uwzględnieniem 

prognoz dotyczących 

zapotrzebowania rynku pracy na 

określone zawody i wykształcenie 

w określonych branżach, z 

wykorzystaniem badań i analiz 

oraz uzupełniająco informacji 

dostępnych za pośrednictwem 

portalu EU Skills Panorama. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 lit. a 

5) Środki trwałe i cross – financing 

w projekcie: 

Zakup środków trwałych i/lub 

wydatki w ramach cross – 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. W związku z tym, że wymóg zachowania trwałości 

infrastruktury, rozumianej jako środki trwałe 

zdefiniowane w Wytycznych w zakresie 

1 
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financingu w projekcie są możliwe 

pod warunkiem: 

c) objęcia takim wsparciem 

wyłącznie szkół i/lub placówek 

oświatowych do których 

skierowany jest projekt; 

d) zagwarantowania trwałości 

środków trwałych 

(niebędących cross-

financingiem)  przez okres co 

najmniej równy okresowi 

realizacji projektu po jego 

zakończeniu. 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 jako cross – financing w przypadku 

projektów współfinansowanych z EFS, został określony 

na poziomie ww. Wytycznych oraz wytycznych 

programowych, nie ma konieczności powielania 

kryterium w tym zakresie. W związku z powyższym, 

przedmiotem kryterium w kwestii okresu trwałości 

pozostają środki trwałe niebędące cross-financingiem. 

Powyższe wynika z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. Zagwarantowanie trwałości zostało wskazane w 

Programie jako warunek kwalifikowalności wydatków 

związanych z zakupem sprzętu bądź infrastruktury. 

Trwałość oznacza brak możliwości przekazania środka 

trwałego nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla 

osiągnięcia zysku przez okres co najmniej równy 

okresowi realizacji projektu po jego zakończeniu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

6) Kompleksowość wsparcia: 

Projekt zakłada kompleksowe 

wsparcie, tj. co najmniej: 

a) doposażenie szkół/placówek 

oświatowych objętych 

wsparciem w projekcie w 

sprzęt i/lub materiały 

dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia 

zawodowego i/lub 

wyposażenie pracowni 

przedmiotów zawodowych i 

b) aktualizację wiedzy 

nauczycieli i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, 

oraz 

c) organizację staży i/lub 

praktyk dla uczniów u 

pracodawców. 

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

wskaźników założonych dla Działania 12.4 RPO WL. 

Wymóg dotyczący kompleksowości wsparcia 

projektowego umożliwi realizację tych założeń. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

7) Podnoszenie kwalifikacji/ 

kompetencji nauczycieli/ 

instruktorów praktycznej nauki 

zawodu: 

c) Konieczność organizacji oraz 

zakres form podnoszenia 

kwalifikacji/ kompetencji 

nauczycieli/ instruktorów 

praktycznej nauki zawodu w 

projekcie wynika z 

przeprowadzonej diagnozy. 

d) Formy podnoszenia 

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez 

uczestników form doskonalenia zawodowego konkretnej 

wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, potwierdzonych 

standardową procedurą oceny.   

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

1 lit. b 
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kwalifikacji/ kompetencji, o 

których mowa w lit. a, 

w przypadku wsparcia dla 

nauczycieli – są skierowane 

wyłącznie do nauczycieli 

szkół/ placówek objętych 

wsparciem w projekcie. 

II OCENA MERYTORYCZNA 

D. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020  do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

F. KRYTERIA PREMIUJĄCE 708
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

1) Inteligentne specjalizacje 

regionu oraz sektory 

szybkiego wzrostu: 

Każda ze szkół/ placówek 

objętych wsparciem w 

projekcie  prowadzi 

kształcenie zawodowe  w  

zawodzie związanym z: 

 co najmniej jedną z 

inteligentnych specjalizacji 

regionu, wynikających z 

Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa 

Lubelskiego (RSI) lub  

 co najmniej jednym z 

sektorów szybkiego 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Preferencje uzyskają  projekty dotyczące 

szkół/placówek prowadzących kształcenie w 

zakresie zawodów wpisujących się w 

inteligentne specjalizacje wynikające z 

„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 r." oraz sektory 

szybkiego wzrostu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o 

określoną w regulaminie konkursu, listę 

zawodów wpisujących się w: 

5) inteligentne specjalizacje wynikające z 
RSI (biogospodarka, medycyna i zdrowie, 

10 1 

                                                             
708

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 

zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 

nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium 

będzie polegała na: 

i) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 

j) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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wzrostu. 

Lista zawodów wpisujących 

się w inteligentne specjalizacje 

regionu wynikające z RSI oraz 

sektory szybkiego wzrostu 

stanowi załącznik do 

Regulaminu konkursu.  

energetyka niskoemisyjna, informatyka i 
automatyka),  

6) sektory szybkiego wzrostu (transport i 
logistyka, turystyka, przemysły 
kreatywne). 

 

2) 

Doskonalenie nauczycieli 

kształcenia zawodowego: 

Projekt zakłada studia 

podyplomowe lub kursy 

kwalifikacyjne dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego i/lub 

instruktorów praktycznej nauki 

zawodu zatrudnionych w 

szkole/placówce objętej 

wsparciem, 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 tworzenia 

nowych kierunków nauczania 

lub zawodów, na które 

występuje deficyt na 

regionalnym rynku pracy oraz 

braki kadrowe wśród 

nauczycieli kształcenia 

zawodowego. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium w części dotyczącej 

zawodów nowo wprowadzonych do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, zawodów wprowadzonych w 

efekcie modernizacji oferty kształcenia 

zawodowego zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego z późn. zm. (tj. zawody 

wprowadzane do klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego kolejnymi 

nowelizacjami tego rozporządzenia ujęte w 

wykazie stanowiącym załącznik do 

Regulaminu konkursu).  

 

Natomiast spełnienie kryterium w części 

dotyczącej tworzenia nowych kierunków 

nauczania lub zawodów, na które występuje 

deficyt na regionalnym rynku pracy oraz braki 

kadrowe wśród nauczycieli kształcenia 

zawodowego zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o załącznik 

do Regulaminu konkursu. 

5 1 lit. b 

3) Partnerstwo i udział 

finansowy pracodawców: 

 

Projekt zakłada: 

c) partnerstwo z 

pracodawcami oraz 

d)  partycypację finansową 

pracodawców, o których mowa 

w lit. a, w wymiarze co 

najmniej 5% w kosztach 

organizacji i prowadzenia 

praktyki zawodowej i/lub stażu 

zawodowego. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Kryterium zakłada premiowanie projektów 

partnerskich (z co najmniej jednym 

pracodawcą spełniającym warunek, o którym 

mowa w lit. b kryterium). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 lit. a 
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4) Grupa docelowa: 

 

Projekt jest skierowany 

wyłącznie do szkół i/lub 

placówek oświatowych 

prowadzących kształcenie 

zawodowe, które w 

prowadzonych/ kształconych 

przez siebie zawodach 

osiągają wyniki egzaminów 

końcowych i/ lub kwalifikacji 

zawodowych wyższe niż 

średnia dla województwa 

lubelskiego zgodnie z 

załącznikiem do Regulaminu 

konkursu. 

Kryterium ma na celu premiowanie 

szkół/placówek oświatowych, które osiągają 

najlepsze wyniki edukacyjne i tym samym 

najefektywniej przyczyniają się do kształcenia 

wysoko wykwalifikowanych kadr regionu. 

W przypadku szkół zawodowych specjalnych, 

średnia dla województwa lubelskiego, o której 

mowa w treści kryterium, będzie uwzględniała 

wyłącznie średni wynik szkół zawodowych 

specjalnych. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o załącznik 

do Regulaminu konkursu. 

5 1 

5) Grupa docelowa: 

 

Co najmniej 60% uczniów, 

będących grupą docelową 

projektu, objętych jest w 

projekcie stażami lub 

praktykami u pracodawców. 

Kryterium ma na celu premiowanie projektów, 

które zakładają objęcie wsparciem w postaci 

staży lub praktyk zawodowych dużej liczby 

uczniów.  

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

wskaźników założonych dla Działania 12.4 

RPO WL. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10 1 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.4  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

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 prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami  

NR KARTY
709: 1/12.4/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
27 709 147 EURO 

119 559 427,48 ZŁ
710 

                                                             
709

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
710

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Projekty w zakresie: 

a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez 

realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację 

wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu 

uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez 

nauczycieli zawodu
711

 swojej wiedzy
712

, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w 

szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych, 

c) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, 

d) dodatkowych zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i 

umiejętności zawodowych, 

e) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku 

pracy, 

f) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych
713

. 

/typ projektu nr 1 lit. a-f w SZOOP/ 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 90%. 

2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 95%. 

3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 75%. 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 233. 

2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem 

w programie: 480. 

3. Liczba szkól i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 47. 

4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u 

pracodawcy: 10 122. 

 

                                                             
711

 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.  
712

 Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO w zakresie aktualizowania wiedzy przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instr uktorów praktycznej 
nauki zawodu może objąć w szczególności: 
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę 
ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;  
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  w 
tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu 
oświaty; 
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z 
nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne); 
d) budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia; 
e) realizację programów wspomagania, o których mowa w podrozdziale 3.2 pkt 8 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania 
uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;  
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 
713

  Typ działań wymieniony w pkt 1 lit. f może być realizowany wyłącznie, jako działanie komplementarne z działaniami wymienionym i w pkt 1 lit. a-e. 
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I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE714 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do 

występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których 

dany podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę, Instytucja Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie 

złożone w odpowiedzi na dany konkurs wnioski, w 

związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego. 

Wnioski złożone przez organ prowadzący 

szkołę/placówkę/zespół oraz wnioski złożone przez 

szkoły/placówki oświatowe/zespół podlegające pod ten 

organ prowadzący nie będą traktowane jako wnioski 

złożone przez tego samego wnioskodawcę. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

1 

2) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład 

własny w wysokości minimum 10% 

wartości projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia 

dotyczące źródeł finansowania krajowego dla środków 

EFS w ramach RPO na lata 2014-2020. Obowiązek 

wniesienia wkładu własnego jest niezbędny do 

zapewnienia wymaganego poziomu wkładu własnego w 

ramach wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  

Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania 

m.in. ze środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi 

1 

                                                             
714

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE” „NIE 
DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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priorytetowej, co oznacza konieczność wniesienia 15% 

wkładu krajowego. Wysokość wkładu własnego 

wymaganego od beneficjentów jest uzależniona  

od poziomu współfinansowania ze środków budżetu 

państwa. Współfinansowanie ze środków budżetu 

państwa na poziomie do 10%, oznacza konieczność  

wymagania od beneficjentów projektów 

współfinansowanych z EFS w ramach Działania 12.4 

wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% 

wartości projektu w zależności od typów projektów  

i beneficjentów w ramach poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych. Jednakże ze względu na wysoką kwotę 

dofinansowania publicznego w konkursie, istnieje realne 

zagrożenie nieosiągnięcia wymaganego poziomu wkładu 

krajowego przy zastosowaniu minimalnego poziomu 

wkładu własnego. Dlatego wymaganie wkładu własnego 

od beneficjentów na poziomie 10% jest konieczne dla 

zagwarantowania wniesienia wkładu krajowego na 

poziomie wynikającym z Umowy Partnerstwa (15%). 

Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej 

jakości wniosków o dofinansowanie projektów, 

adekwatnych do potrzeb jednostek odpowiedzialnych za 

kreowanie polityki edukacyjnej oraz potencjału 

finansowego wnioskodawcy. Wkład własny jest 

obligatoryjny dla każdego wnioskodawcy (bez względu na 

formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 

zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość  

o jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 

zapewnienie większej trwałości działań finansowanych  

z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  

w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – 

powinno doprowadzić w efekcie do wzmocnienia roli 

podmiotów obecnych w lokalnej społeczności i 

ograniczyć liczbę podmiotów realizujących projekty w 

obszarach niezwiązanych z ich podstawową 

działalnością. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

3) Współpraca z pracodawcami: 

W ramach projektów zakładających 

dostosowanie oferty edukacyjnej w 

szkołach i w formach pozaszkolnych do 

potrzeb regionalnego i lokalnego rynku 

pracy oraz w opracowaniu lub modyfikacji 

programów nauczania, współpraca z 

pracodawcami będzie prowadzona z 

uwzględnieniem prognoz dotyczących 

zapotrzebowania rynku pracy na 

określone zawody i wykształcenie w 

określonych branżach, z wykorzystaniem 

badań i analiz oraz uzupełniająco 

informacji dostępnych za pośrednictwem 

portalu EU Skills Panorama. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

 

1 

4) Środki trwałe i cross–financing w Kryterium wynika ze  specyfiki Działania, które zakłada 1 
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projekcie: 

Zakup środków trwałych lub wydatków w 

ramach cross–financingu w projekcie jest 

możliwy pod warunkiem objęcia takim 

wsparciem wyłącznie szkół lub placówek 

oświatowych do których skierowany jest 

projekt. 

. 

wzrost jakości kształcenia zawodowego i wsparcie 

szkół/placówek je prowadzących. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5) Kompleksowość wsparcia: 

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, 

tj. co najmniej: 

d) doposażenie szkół/placówek 

oświatowych objętych wsparciem w 

projekcie w sprzęt i/lub materiały 

dydaktyczne niezbędne do realizacji 

kształcenia zawodowego i/lub 

wyposażenie pracowni przedmiotów 

zawodowych i 

e) podnoszenie kwalifikacji lub 

kompetencji nauczycieli lub 

instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

oraz 

f) organizację staży i/lub praktyk dla 

uczniów u pracodawców. 

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia wskaźników 

założonych dla Działania 12.4 RPO WL. Wymóg 

dotyczący kompleksowości wsparcia projektowego 

umożliwi realizację tych założeń. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 

6) Podnoszenie kwalifikacji/ kompetencji 

nauczycieli/ instruktorów praktycznej 

nauki zawodu: 

e) Formy podnoszenia kwalifikacji/ 

kompetencji - w przypadku wsparcia 

dla nauczycieli – są skierowane 

wyłącznie do nauczycieli szkół/ 

placówek objętych wsparciem w 

projekcie. 

f) Formy podnoszenia kwalifikacji/ 

kompetencji nauczycieli/ instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, kończą się 

dokumentem potwierdzającym 

zdobycie przez uczestników projektu 

kwalifikacji/ kompetencji, zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez 

uczestników form doskonalenia zawodowego konkretnej 

wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, potwierdzonych 

standardową procedurą oceny.   

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

1 lit. b 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 715
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1 Inteligentne specjalizacje regionu 

oraz sektory szybkiego wzrostu: 

Każda ze szkół/ placówek objętych 

wsparciem w projekcie prowadzi 

kształcenie zawodowe  w  zawodzie 

związanym z: 

a) co najmniej jedną z inteligentnych 

specjalizacji regionu, wynikających 

z Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Lubelskiego (RSI) 

lub  

b) co najmniej jednym z sektorów 

szybkiego wzrostu. 

Lista zawodów wpisujących się w 

inteligentne specjalizacje regionu 

wynikające z RSI oraz sektory 

szybkiego wzrostu stanowi załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014- 2020. 

Preferencje uzyskają  projekty dotyczące 

szkół/placówek prowadzących kształcenie w 

zakresie zawodów wpisujących się w 

inteligentne specjalizacje wynikające z 

„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 r." oraz sektory 

szybkiego wzrostu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o określoną 

w regulaminie konkursu, listę zawodów 

wpisujących się w: 

7) inteligentne specjalizacje wynikające z 

RSI (biogospodarka, medycyna i 

zdrowie, energetyka niskoemisyjna, 

informatyka i automatyka),  

8) sektory szybkiego wzrostu (transport i 

logistyka, turystyka, przemysły 

kreatywne). 

5 1 

2) Partnerstwo i udział finansowy 

pracodawców: 

Projekt zakłada: 

e) partnerstwo z pracodawcami oraz 

f) partycypację finansową 

pracodawców, o których mowa w 

lit. a, w wymiarze co najmniej 5% w 

kosztach organizacji i prowadzenia 

praktyki zawodowej i/lub stażu 

zawodowego. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Kryterium zakłada premiowanie projektów 

partnerskich (z co najmniej jednym 

pracodawcą spełniającym warunek, o którym 

mowa w lit. b kryterium). W przypadku, gdy 

partnerstwo zawiązane jest z kilkoma 

pracodawcami, dla spełnienia kryterium 

wystarczające jest, aby jeden z nich 

partycypował finansowo w wymiarze co 

najmniej 5% kosztów organizacji i 

prowadzenia praktyki zawodowej i/lub stażu 

zawodowego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

5 1 

                                                             
715

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 
kryterium będzie polegała na: 

kk) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
ll) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

3) Grupa docelowa: 

Co najmniej  50% uczestników projektu 

to osoby zamieszkujące tereny wiejskie 

(tj. tereny słabo zaludnione zgodnie z 

klasyfikacją terenów wskazaną w 

Regulaminie konkursu).  

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Klasyfikacja terenów
716

: 

1) tereny gęsto zaludnione (miasta, centra 

miejskie, obszary miejskie)- przynajmniej 

50% ludności zamieszkuje obszary gęsto 

zaludnione; 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto 

zaludnionych w województwie lubelskim 

zalicza się miasta Chełm, Zamość i Lublin. 

2) tereny pośrednie (miasta, 

przedmieścia)- poniżej 50% ludności 

zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 

50% ludności obszary o dużej gęstości 

zaludnienia
717

; 

Według definicji Eurostat do terenów 

pośrednich w województwie lubelskim zalicza 

się gminy: Międzyrzec Podlaski, Terespol, 

Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała Podlaska, 

Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów 

Lubelski, Szczebrzeszyn, Lubartów, 

Konopnica, Łęczna, Świdnik, Janów Lubelski, 

Kraśnik, Łuków, Puławy i Dęblin.   

3) tereny słabo zaludnione (wiejskie)- 50% 

ludności zamieszkuje obszary wiejskie
718

; 

Według definicji Eurostat do terenów słabo 

zaludnionych zalicza się pozostałe gminy 

województwa lubelskiego. 

Kryterium dotyczy terenów wskazanych w pkt 

3 niniejszej klasyfikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

5 1 

4) Wykorzystanie e-zasobów: 

Projekt zapewnia: 

c) wykorzystanie e-podręczników, które 

zostały dopuszczone do użytku 

szkolnego przez MEN, bądź e-

zasobów/ e-materiałów 

dydaktycznych stworzonych dzięki 

środkom EFS w latach 2007-2013 i 

2014-2020 oraz 

d) realizację szkoleń dla nauczycieli z 

wykorzystania w nauczaniu e-

podręczników, które zostały 

dopuszczone do użytku szkolnego 

przez MEN, bądź e-zasobów/e-

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1 

                                                             
716

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA, 28.10.2014 r. 
717

 Obszary o dużej gęstości zaludnienia - 1500 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców. 
718

 Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.  
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materiałów dydaktycznych 

stworzonych dzięki środkom EFS w 

latach 2007-2013 i 2014-2020. 

Wymóg sformułowany w lit. b ma 

zastosowanie, o ile w projekcie 

przewidziano szkolenia dla nauczycieli. 

5) Komplementarność projektu: 

Projekt zakłada wykorzystanie 

narzędzi, metod lub form pracy 

będących produktami projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w 

latach 2007-2013 w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, innych 

niż e-zasoby, e-podręczniki, e-materiały 

dydaktyczne. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

W celu spełnienia kryterium niezbędne jest 

wskazanie: 

d) projektu innowacyjnego realizowanego w 

latach 2007-2013 w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym 

wypracowano narzędzia, metodę lub 

formę pracy, 

e) narzędzia, metody lub formy pracy 

stanowiącej produkt projektu 

innowacyjnego realizowanego w ramach 

ww. programu oraz 

f) sposobu wykorzystania narzędzia, metody 

lub formy pracy w ramach projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1  

6) Grupa docelowa: 

Co najmniej 60% uczniów, będących 

grupą docelową projektu, objętych jest 

w projekcie stażami lub praktykami u 

pracodawców. 

Kryterium ma na celu premiowanie projektów, 

które zakładają objęcie wsparciem w postaci 

staży lub praktyk zawodowych dużej liczby 

uczniów.  

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

wskaźników założonych dla Działania 12.4 

RPO WL. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1 

7) Strategiczne Inwestycje Terytorialne 

(SIT): 

Projekt: 

a) jest realizowany w ramach projektów 

zintegrowanych- tzw. Strategicznych 

Inwestycji Terytorialnych, które 

znajdują się w dokumencie pn. 

Przedsięwzięcia o priorytetowym 

znaczeniu dla realizacji celów 

Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (z 

perspektywą do 2030 r.) oraz 

b) uzyskał pozytywny wynik oceny w 

trybie negocjacyjno-uzgodnieniowym 

(w ramach projektów zintegrowanych, 

o których mowa w lit. a). 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o 

listę projektów pozytywnie ocenionych w 

ramach trybu negocjacyjno–uzgodnieniowego 

dla RPO WL 2014-2020, na podstawie 

oświadczenia wnioskodawcy, zawartego we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

W przypadku braku na dzień ogłoszenia 

konkursu listy, o której mowa powyżej, 

kryterium nie będzie miało zastosowania do 

konkursu. 

5 1 
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OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.4  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE  

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 prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami  

 

NR KARTY
719: 1/12.4/2018  

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  II KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
12 600 000 EURO 

52 504 200,00  ZŁ
720

  

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 2-3 w SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru:  

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 75% 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 7 091  
 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE721 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Zastosowa

nie 

kryterium 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnieni

                                                             
719

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
720

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego kursu EURO i 
określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
721

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE  – do uzupełnienia/poprawy na 

etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalno-

merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia 

w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w 

regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium). 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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do typów 

projektów 

w ramach 

naboru 

a 

projektu
722

 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu w konkursie. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Ma ono 

również za zadanie ograniczyć koszty zarządzania 

projektami w przypadku większej liczby wniosków 

od jednego wnioskodawcy. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do 

występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w 

których dany podmiot występuje jako 

wnioskodawca, może występować w innych 

wnioskach złożonych w tym samym konkursie w 

charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków 

przez jednego wnioskodawcę Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie ocenia na 

etapie oceny formalno-merytorycznej wszystkie 

złożone w odpowiedzi na dany konkurs wnioski, w 

związku z niespełnieniem przez wnioskodawcę 

kryterium formalnego specyficznego. 

Wnioski złożone przez organ prowadzący             

szkołę/placówkę oświatową oraz wnioski złożone 

przez szkoły/placówki oświatowe podlegające pod 

ten organ prowadzący nie będą traktowane jako 

wnioski złożone przez tego samego 

wnioskodawcę. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

2, 3 NIE 

2) Kompleksowość wsparcia: 

Formy wsparcia wskazane w typie 

projektu nr 2 są możliwe do realizacji 

pod warunkiem objęcia wszystkich 

uczestników tych form typem projektu 

nr 3, tj. możliwością potwierdzania 

kwalifikacji w zawodzie poprzez 

odpowiednie egzaminy. 

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

wskaźników założonych dla Działania 12.4 RPO 

WL. Wymóg dotyczący kompleksowości wsparcia 

projektowego umożliwi realizację tych założeń. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2 TAK 

3) Skuteczność realizacji projektu: 

Projekt zakłada uzyskanie kwalifikacji 

w zawodzie przez co najmniej 75% 

uczestników projektu. 

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez 

uczestników form doskonalenia zawodowego 

konkretnej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, 

potwierdzonych standardową procedurą oceny.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2, 3 TAK 

                                                             
722

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji  określone  
w regulaminie konkursu. 
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4) Współpraca z pracodawcami: 

Projekt jest realizowany we 

współpracy z pracodawcami mającej 

na celu zwiększenie efektywności 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

lub kursów umiejętności 

zawodowych. 

Współpraca z pracodawcami ma na celu 

zwiększenie efektywności kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych oraz kursów umiejętności 

zawodowych, co powinno zostać wykazane we 

wniosku o dofinansowanie. Zakres współpracy 

określa umowa zawierana pomiędzy 

wnioskodawcą (a w przypadku umów partnerskich 

– partner odpowiedzialny za realizację 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów 

umiejętności zawodowych)  

a pracodawcą, przy czym współpraca ta może (ale 

nie musi) być realizowana w formie partnerstwa w 

projekcie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

2 TAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 723 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosow

anie 

kryterium 

do typów 

projektów 

w ramach 

naboru 

1) Liczebność grupy docelowej: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

minimum 100 osób. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie osób. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

15 2, 3 

2)  Inteligentne specjalizacje regionu oraz 

sektory szybkiego wzrostu: 

Projekt zakłada uzyskanie kwalifikacji 

przez co najmniej 75% uczestników 

projektu w zawodzie związanym z: 

c) co najmniej jedną z inteligentnych 
specjalizacji regionu, wynikających z 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Preferencje uzyskają projekty zakładające 

uzyskanie kwalifikacji w zakresie zawodów 

wpisujących się w inteligentne specjalizacje 

regionu wynikające z „Regionalnej Strategii 

 5 2, 3 

                                                             
723

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalno-

merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 

uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

aa) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

bb) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Lubelskiego (RSI) lub  

d) co najmniej jednym z sektorów 
szybkiego wzrostu. 

Lista zawodów wpisujących się w 

inteligentne specjalizacje regionu 

wynikające z RSI oraz sektory szybkiego 

wzrostu stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r." 

oraz sektory szybkiego wzrostu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o, określoną 

w regulaminie konkursu, listę zawodów 

wpisujących się w: 

1) inteligentne specjalizacje wynikające z 
RSI (biogospodarka, medycyna i 
zdrowie, energetyka niskoemisyjna, 
informatyka i automatyka),  

2) sektory szybkiego wzrostu (transport i 
logistyka, turystyka, przemysły 
kreatywne). 

3) Grupa docelowa: 

Co najmniej 50% uczestników projektu to 

osoby zamieszkujące tereny wiejskie (tj. 

tereny słabo zaludnione zgodnie  

z klasyfikacją terenów wskazaną  

w Regulaminie konkursu). 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Klasyfikacja terenów
724

: 

1) tereny gęsto zaludnione (miasta, centra 
miejskie, obszary miejskie) - przynajmniej 
50% ludności zamieszkuje obszary gęsto 
zaludnione; 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto 

zaludnionych w województwie lubelskim zalicza 

się miasta Chełm, Zamość i Lublin. 

2) tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) - 
mniej niż 50% ludności zamieszkuje obszary 
wiejskie i mniej niż 50% ludności obszary o 
dużej gęstości zaludnienia

725
; 

Według definicji Eurostat do terenów pośrednich 

w województwie lubelskim zalicza się gminy 

miejskie: Międzyrzec Podlaski, Terespol, Radzyń 

Podlaski, Włodawa, Biała Podlaska, Biłgoraj, 

Hrubieszów, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, 

Lubartów, Świdnik, Kraśnik, Łuków, Puławy i 

Dęblin; gminy miejsko-wiejskie: Szczebrzeszyn, 

Łęczna, Janów Lubelski, Bełżyce, Poniatowa, 

Parczew oraz gmina wiejska: Mełgiew. 

3) tereny słabo zaludnione (wiejskie)- więcej 
niż 50% ludności zamieszkuje obszary 
wiejskie

726
; 

Według definicji Eurostat do terenów słabo 

zaludnionych zalicza się pozostałe gminy 

województwa lubelskiego. 

Kryterium dotyczy terenów wskazanych  

w pkt 3 niniejszej klasyfikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

5 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Strategiczne Inwestycje Terytorialne 

(SIT): 

 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs musi 

10 2, 3 

 

                                                             
724

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA (wersja 2016) 
725

 Obszary o dużej gęstości zaludnienia - 1500 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców. 
726

 Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.  

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA
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c) Projekt zakłada realizację działań w 
ramach projektów zintegrowanych - 
tzw. Strategicznych Inwestycji 
Terytorialnych, które znajdują się w 
dokumencie pn. Przedsięwzięcia o 
priorytetowym znaczeniu dla 
realizacji celów Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 (z perspektywą do 2030 
r.) oraz 

d) fiszka projektu uzyskała pozytywny 
wynik oceny w trybie negocjacyjno– 
uzgodnieniowym dla Działania 12.4 
RPO WL (w ramach projektów 
zintegrowanych, o których mowa w 
lit. a). 

zostać zaktualizowany i dostosowany do 

wymogów konkursu (merytorycznie i finansowo) 

w stosunku do fiszki, będącej przedmiotem 

oceny w trybie negocjacyjno-uzgodnieniowym. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane w 

oparciu o Listę fiszek projektowych dla projektów 

znajdujących się w dokumencie pn. 

Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla 

realizacji celów Strategii Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą 

do 2030 r.), ocenionych pozytywnie w ramach 

trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dla 

trybu konkursowego, na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy, zawartego we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5) Grupa docelowa: 

Co najmniej 50% uczestników projektu to 

osoby zamieszkujące miasta średnie 

województwa lubelskiego, w tym w 

szczególności miasta średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze. 

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, natomiast lista miast średnich 

tracących funkcje społeczno-

gospodarcze wskazana jest w załączniku 

nr 2 do „Delimitacji miast średnich 

tracących funkcje społeczno-

gospodarcze”. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie na podstawie list miast 

wskazanych w treści kryterium. 

5 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE  

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 prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania 

oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 
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współpracy z pracodawcami  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego 

w regionie 

 

NR KARTY
727: 2/12.4/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
7 380 000 EURO 

31 646 916,00 ZŁ
728  

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a-i  

w SZOOP  

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 90% 

2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki 

EFS: 95% 

3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 75% 

4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na 

rynku pracy po opuszczeniu programu: 85% 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 1613  

2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie: 339  

3. Liczba szkól i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 53  

4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 

u pracodawcy: 2 990  

5. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie: 1 858 

I. OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A.KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

                                                             
727

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
728

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego kursu 
EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B.KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE729 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnie

nia 

projektu
730

 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie projektu 

w konkursie. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięcia, 

co pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności 

projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w przedmiotowym 

brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania 

danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a 

nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie dwóch wniosków, w których dany 

podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków 

przez jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca 

Konkurs negatywnie ocenia na etapie oceny 

formalno-merytorycznej wszystkie złożone w 

odpowiedzi na dany konkurs wnioski, w związku z 

niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego. 

Wnioski złożone przez organ prowadzący             

szkołę/placówkę oświatową oraz wnioski złożone 

przez szkoły/placówki oświatowe podlegające pod 

ten organ prowadzący nie będą traktowane jako 

wnioski złożone przez tego samego wnioskodawcę. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP. 

1 NIE 

2) Środki trwałe i cross–financing w 

projekcie: 

Zakup środków trwałych lub wydatków 

w ramach cross–financingu w projekcie 

jest możliwy pod warunkiem objęcia 

takim wsparciem wyłącznie szkół lub 

Kryterium wynika ze specyfiki Działania, które 

zakłada wzrost jakości kształcenia zawodowego i 

wsparcie szkół/placówek oświatowych je 

prowadzących. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

1 TAK 

                                                             
729

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE  – do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 

może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w 

zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium). 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
730

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone  
w regulaminie konkursu. 



504 
 

placówek oświatowych do których 

skierowany jest projekt. 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

3) Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada co najmniej realizację 

typu projektu nr 1 lit. a, w tym 

obligatoryjnie organizację staży lub 

praktyk zawodowych dla uczniów u 

pracodawców.  

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

wskaźników założonych dla Działania 12.4 RPO WL.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 TAK 

4) Podnoszenie kwalifikacji/ kompetencji 

nauczycieli / instruktorów praktycznej 

nauki zawodu: 

a) Formy podnoszenia kwalifikacji/ 

kompetencji - w przypadku wsparcia 

dla nauczycieli – są skierowane 

wyłącznie do nauczycieli szkół/ 

placówek oświatowych objętych 

wsparciem w projekcie. 

b) Formy podnoszenia kwalifikacji/ 

kompetencji nauczycieli/ 

instruktorów praktycznej nauki 

zawodu, kończą się dokumentem 

potwierdzającym zdobycie przez 

uczestników projektu kwalifikacji lub 

kompetencji, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez 

nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

kwalifikacji lub kompetencji.   

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 lit. c TAK 

5) Grupa docelowa: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem w 

postaci staży lub praktyk zawodowych 

u pracodawców, co najmniej 70% 

uczniów stanowiących grupę docelową 

projektu (w liczbie wskazanej we 

wniosku o dofinansowanie na dzień 

jego złożenia). 

Kryterium ma na celu wyłonienie do dofinansowania 

projektów, które zakładają objęcie wsparciem w 

postaci staży lub praktyk zawodowych dużej liczby 

uczniów.  

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

wskaźników założonych dla Działania 12.4 RPO WL. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 NIE 

6) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi 

wkład własny w wysokości minimum 

10% wartości projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu 

wydanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. 

Założenia dotyczące źródeł finansowania krajowego 

dla środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020. 

Obowiązek wniesienia wkładu własnego jest 

niezbędny do zapewnienia wymaganego poziomu 

wkładu własnego w ramach wdrażanych Działań RPO 

WL 2014-2020.  

Kryterium ma również na celu zapewnienie 

odpowiedniej jakości wniosków o dofinansowanie 

projektów, adekwatnych do potrzeb jednostek 

odpowiedzialnych za kreowanie polityki edukacyjnej 

oraz potencjału finansowego wnioskodawcy. Wkład 

1 TAK 
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własny jest obligatoryjny dla każdego wnioskodawcy 

(bez względu na formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 

zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość 

o jakość realizowanych działań, jak również pozwoli 

na zapewnienie większej trwałości działań 

finansowanych  

z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  

w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – 

powinno doprowadzić w efekcie do wzmocnienia roli 

podmiotów obecnych w lokalnej społeczności i 

ograniczyć liczbę podmiotów realizujących projekty 

w obszarach niezwiązanych z ich podstawową 

działalnością. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

7) Organizacja doradztwa edukacyjno-

zawodowego oraz pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej: 

Koszty związane z organizowaniem i 

udzielaniem doradztwa edukacyjno-

zawodowego oraz pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej (typ 

projektu nr 1 lit. i) stanowią nie więcej 

niż 10% kosztów bezpośrednich 

projektu (w kwocie wskazanej we 

wniosku o dofinansowanie na dzień 

jego złożenia). 

Kryterium ma zastosowanie, o ile 

projekt przewiduje realizację typu 

projektu nr 1 lit. i. 

Wsparcie, o którym mowa w treści kryterium, jest 

realizowane uzupełniająco w stosunku do 

kształcenia.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 lit. i TAK 

8) Środki trwałe i cross–financing w 

projekcie: 

Wsparcie w zakresie zakupu środków 

trwałych i cross-financingu jest zgodne 

z analizą Instytucji Zarządzającej 

dotyczącą potrzeb szkół zawodowych 

pod kątem wyzwań regionalnego rynku 

pracy, stanowiącą załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Kryterium wynika z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 lit. g TAK 

9) Trwałość Punktów Informacji i Kariery 

(PIK): 

Projekt zakłada utrzymanie  trwałości 

tworzonych Punktów Informacji i 

Kariery (PIK) i realizowanego w nich 

wsparcia przez okres co najmniej równy 

okresowi realizacji projektu, licząc od 

daty jego zakończenia. 

Kryterium ma zastosowanie, o ile 

Kryterium wynika z zalecenia IK EFS  dotyczącego 

konieczności zagwarantowania funkcjonowania PIK 

po zakończeniu interwencji EFS. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

1 lit. i TAK 
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projekt przewiduje wsparcie w postaci 

tworzenia PIK. 

C.KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D.KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E.KRYTERIA PREMIUJĄCE 731 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowa

nie 

kryterium 

do typów 

projektów 

w ramach 

naboru 

1) Inteligentne specjalizacje regionu oraz 

sektory szybkiego wzrostu: 

Każda ze szkół/ placówek oświatowych 

objętych wsparciem w projekcie prowadzi 

kształcenie zawodowe  w  zawodzie 

związanym z: 

a) co najmniej jedną z 

inteligentnych specjalizacji 

regionu, wynikających z 

Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Lubelskiego (RSI) 

lub  

b) co najmniej jednym z sektorów 

szybkiego wzrostu lub 

c) nowoczesnymi technologiami 

wpisującymi się do zakresu tzw. 

kluczowych technologii 

wspomagających (z ang. Key 

Enabling Technologies, KET)732.  

Lista zawodów wpisujących się w 

inteligentne specjalizacje regionu 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014- 2020. 

Preferencje uzyskają projekty dotyczące 

szkół/placówek oświatowych prowadzących 

kształcenie w zakresie zawodów wpisujących się w 

inteligentne specjalizacje wynikające z 

„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 r.", sektory szybkiego wzrostu 

lub kształceniu w zawodzie związanym z KET. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu w oparciu o określoną w Regulaminie 

konkursu, listę zawodów wpisujących się w: 

1) inteligentne specjalizacje wynikające z 

RSI (biogospodarka, medycyna i zdrowie, 

energetyka niskoemisyjna, informatyka i 

automatyka),  

2) sektory szybkiego wzrostu (transport i 

logistyka, turystyka, przemysły 

15 1 

                                                             
731

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 

do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania  

(tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

cc) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

dd) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
732

 Kluczowe technologie wspomagające zostały określone w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Ko mitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 30 września 2009 r. „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii 
wspomagających w UE” (KOM(2009) 512), dostępnym na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
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wynikające z RSI oraz sektory szybkiego 

wzrostu stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

kreatywne). 

Warunek, o którym mowa w lit. c kryterium 

zostanie zweryfikowany w oparciu o Komunikat 

Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 30 

września 2009 r. „Przygotowanie się na przyszłość: 

opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie 

kluczowych technologii wspomagających w UE” 

(KOM(2009) 512), dostępny na stronie: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&fr

om=PL. 

2)  Partnerstwo i udział finansowy 

pracodawców: 

Projekt zakłada: 

a) partnerstwo z pracodawcami oraz 

b) partycypację finansową pracodawców, 

o których mowa w lit. a, w wymiarze 

co najmniej 5% w kosztach organizacji i 

prowadzenia praktyki zawodowej lub 

stażu zawodowego. 

 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

Kryterium zakłada premiowanie projektów 

partnerskich (z co najmniej jednym pracodawcą 

spełniającym warunek, o którym mowa w lit. b 

kryterium). W przypadku, gdy partnerstwo 

zawiązane jest z kilkoma pracodawcami, dla 

spełnienia kryterium wystarczające jest, aby jeden 

z nich partycypował finansowo w wymiarze co 

najmniej 5% kosztów organizacji i prowadzenia 

praktyki zawodowej i/lub stażu zawodowego. Do 

kosztów organizacji i prowadzenia stażu lub 

praktyki zawodowej wlicza się koszty, o których 

mowa w podrozdziale 6.1 pkt 14 lit. c, g oraz j 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 

3) Grupa docelowa: 

 Projekt zakłada objęcie wsparciem w 

zakresie organizacji zajęć przyczyniających 

się do rozwoju kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych tzw. 

transversal skills niezbędnych na rynku 

pracy: 

a) szkół o potrzebach rozwojowych 

w zakresie dostosowania 

kształcenia do potrzeb uczniów z 

niepełnosprawnościami oraz 

b) uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, w tym 

w szczególności uczniów z 

niepełnosprawnościami, 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, z uwzględnieniem 

specyficznych potrzeb uczniów z 

niepełnosprawnościami. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

  

5 1 lit. h 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
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uczęszczających do szkół, o 

których mowa w lit. a. 

Kryterium ma zastosowanie, o ile projekt 

zakłada realizację typu nr 1 lit. h. 

4) Wykorzystanie e-zasobów: 

Projekt zapewnia: 

a) objęcie wsparciem szkół, które 

wykorzystują e-podręczniki bądź e-

zasoby/e-materiały dydaktyczne 

wytworzone dzięki środkom EFS w 

latach 2007-2013 i 2014-2020 oraz 

b) realizację szkoleń dla nauczycieli z 

wykorzystania w nauczaniu e-

podręczników bądź e-zasobów /e-

materiałów dydaktycznych 

wytworzonych dzięki środkom EFS w 

latach 2007-2013 i 2014-2020. 

Wymóg sformułowany w lit. b ma 

zastosowanie, o ile w projekcie 

przewidziano szkolenia dla nauczycieli. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1  

5) Strategiczne Inwestycje Terytorialne (SIT): 

a) Projekt zakłada realizację działań w 

ramach projektów zintegrowanych - 

tzw. Strategicznych Inwestycji 

Terytorialnych, które znajdują się w 

dokumencie pn. Przedsięwzięcia o 

priorytetowym znaczeniu dla realizacji 

celów Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

oraz 

b) fiszka projektu uzyskała pozytywny 

wynik oceny w trybie negocjacyjno– 

uzgodnieniowym dla Działania 12.4 

RPO WL (w ramach projektów 

zintegrowanych, o których mowa w lit. 

a). 

 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs musi 

zostać zaktualizowany i dostosowany do wymogów 

konkursu (merytorycznie i finansowo) w stosunku 

do fiszki, będącej przedmiotem oceny w trybie 

negocjacyjno-uzgodnieniowym. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane w 

oparciu o Listę fiszek projektowych dla projektów 

znajdujących się w dokumencie pn. Przedsięwzięcia 

o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów 

Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 (z perspektywą do 2030 r.), ocenionych 

pozytywnie w ramach trybu negocjacyjno-

uzgodnieniowego dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 dla trybu konkursowego, na 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy, zawartego 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

II. NEGOCJACJE 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla 

wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
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733

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
734

 Kwota podana w EUR jest kwotą wynikającą z Kontraktu terytorialnego.  
735

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu zależeć będzie od aktualne go kursu EURO.   
736

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TA K”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane 

na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. W trybie 

pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny pod kątem spełniania kryteriów formalnych specyficznych. 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE  

KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

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 prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie 

 

NR KARTY
733: 1/12.4/2019 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

 konkursowy 

X pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2019  

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych:  
1 019 075,60  EURO

734 

4 370 000,00 zł735 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. j  w SZOOP 

1. Projekty w zakresie: 

j) programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

I OCENA FORMALNO - MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 

EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 736 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowa

nie 

kryterium 

do typów 

projektów 

w ramach 

naboru 

1)  Regulamin programu 

stypendialnego: 
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

1 lit. j 
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C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE  
Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych 

z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020.  

Realizacja projektu odbywa się 

zgodnie z Regulaminem 

programu stypendialnego, który 

określa co najmniej: 

a) szczegółowe kryteria naboru 

grupy docelowej programu 

stypendialnego, 

b) wysokość pomocy 

stypendialnej, 

c) okres, na jaki przyznawana 

jest pomoc stypendialna, 

d) zakres opieki dydaktycznej 

nad stypendystą, 

e) konieczność opracowania 

indywidualnego planu 

rozwoju edukacyjnego dla 

każdego ucznia 

otrzymującego stypendium.   

Założenia Regulaminu 

programu stypendialnego, o 

których mowa w lit. a-e są 

opisane we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

2) 2 Grupa docelowa: 

Grupę docelową projektu 

stanowią uczniowie publicznych 

i niepublicznych 

ponadgimnazjalnych lub 

ponadpodstawowych szkół i 

placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe (z 

wyłączeniem szkół dla 

dorosłych), szczególnie 

uzdolnieni w zakresie: 

a) przedmiotów 

przyrodniczych, 

informatycznych, 

języków obcych 

matematyki lub 

przedsiębiorczości, 

lub 

b) co najmniej jednego z 

przedmiotów 

zawodowych, 

którzy zamieszkują lub uczą się 

w województwie lubelskim. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie grupa docelowa projektu. Do 

otrzymania stypendium kwalifikować się będą jedynie uczniowie 

publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z 

wyłączeniem szkół dla dorosłych), szczególnie uzdolnieni w zakresie 

przedmiotów ogólnych, tj. przyrodniczych, informatycznych, języków 

obcych, matematyki lub przedsiębiorczości lub przedmiotów zawodowych, 

którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim.  

Szczegółowe kryteria naboru do projektu uczniów szczególnie 

uzdolnionych uwzględniające co najmniej warunki określone w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020, zawierać będzie regulamin programu stypendialnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. j 
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D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 
737 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 
EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  
 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE738
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
739

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE - Priorytet inwestycyjny 10iv  

DZIAŁANIE 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

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 prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

Tytuł lub zakres projektu740: 

Tytuł projektu: Lubelska kuźnia talentów 2019-2021 

Zakres projektu: Programy pomocy stypendialnej dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych  

podmiot zgłaszający741 ZWL 

data identyfikacji742 12.02.2015 

podmiot, który będzie wnioskodawcą743 
Instytucja Zarządzająca RPO WL - Departament Kultury, 

Edukacji i Dziedzictwa Narodowego 

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 4 855 555,56  zł
744

 

szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) 4 855 555,56  zł
745

 

duży projekt (T/N/ND)746 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 4 127 222,22  zł
747

 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  I kwartał 2019 r. (dotyczy naboru z 2019 r.) 

                                                             
737

W przypadku projektów składanych w trybie pozakonkursowym kryteria wskazane w tej części są kryteriami ogólnymi zerojedynkowy mi.  

W trybie pozakonkursowym przewiduje się możliwość poprawy projektu w trakcie jego oceny.    
738

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 

uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

i) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

j) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
739

 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020. 
740

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.  
741

 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
742

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.  
743

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
744

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego we wrześniu 2018 r. 
745

 Jw. 
746

 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże 
(koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
747

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną przeliczoną wg kursu obowiązującego we wrześniu 2018 r. 
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złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)
748

 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał 2019 r. (dotyczy naboru z 2019 r.) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji 

projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał 2021 r. (dotyczy naboru z 2019 r.) 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
749 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  
Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu programu 

 
95% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 790 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

a)  Cel główny projektu Wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych 

w zakresie przedmiotów ogólnych, tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, 

matematyki lub przedsiębiorczości lub przedmiotów zawodowych, uczniów publicznych i 

niepublicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla 

dorosłych), którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim. 

b)  Główne zadania przewidziane 
do realizacji w projekcie ze 
wskazaniem grup docelowych 

Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie: 

Realizacja programu stypendialnego 

 

Grupa docelowa: 

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 2. 

c)  Podmiot, który będzie 
wnioskodawcą 

Instytucja Zarządzająca RPO WL - Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa 

Narodowego 

d)  Uzasadnienie wskazania 
podmiotu, który będzie 
wnioskodawcą

750
 

Wnioskodawca wskazany w RPO WL - Instytucja Zarządzająca RPO WL (Zarząd 

Województwa Lubelskiego). Departamentem merytorycznym odpowiedzialnym za 

realizację zadań w zakresie edukacji jest Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa 

Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

e)  Przewidywany okres realizacji 
projektu 

01.07.2019 – 31.08.2021 

f)  Szacowany budżet projektu  
w podziale na lata 

2019 r. – 969 680,00 zł 

2020 r. – 2 426 040,00 zł 

2021 r. – 1 459 835,56 zł 

g)  Zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO: 

Jw. 

                                                             
748

 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym 
mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
749

 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która  zostanie osiągnięta 
dzięki realizacji projektu. 
750

 O ile nie został wskazany w programie operacyjnym. 
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rezultatu i produktu dla 
naboru na 2019 r. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Jw. 

 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE  

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 prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania 

oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 

współpracy z pracodawcami  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego 

w regionie 

 

NR KARTY
751: 2/12.4/2019 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2019 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 
11 700 000,00  EURO 

49 742 550,00 ZŁ
752  

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a-i  

w SZOOP  

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 90% 

2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki 
EFS: 95% 

3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 75% 

4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu 
programu: 85% 

                                                             
751

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
752

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego kursu 
EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 2 833  

2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie: 280  

3. Liczba szkól i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 66  

4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy: 2 669  

5. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie: 4 186  

I. OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE753 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowani

e kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwo

ść 

poprawy/ 

uzupełni

enia 

projektu
754

 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu w konkursie. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania danego 

podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie 

partnera. Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie dwóch wniosków, w których dany 

podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w 

tym samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch 

wniosków przez jednego wnioskodawcę 

1 lit. a-i NIE 

                                                             
753

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE – do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 

może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w 

zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium). 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
754

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone  
w regulaminie konkursu. 
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Instytucja Organizująca Konkurs negatywnie 

ocenia na etapie oceny formalno-merytorycznej 

wszystkie złożone w odpowiedzi na dany 

konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem 

przez wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego. 

Wnioski złożone przez organ prowadzący             

szkołę/placówkę oświatową oraz wnioski 

złożone przez szkoły/placówki oświatowe 

podlegające pod ten organ prowadzący nie będą 

traktowane jako wnioski złożone przez tego 

samego wnioskodawcę. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, 

które zostały przekazane na KOP. 

2) Środki trwałe i cross–financing w 

projekcie: 

Zakup środków trwałych lub 

wydatków w ramach cross–

financingu w projekcie jest możliwy 

pod warunkiem objęcia takim 

wsparciem wyłącznie szkół do 

których skierowany jest projekt. 

Dopuszczalny maksymalny poziom 

zakupu środków trwałych (włączając  

cross-financing) wynosi 50% wartości 

projektu. 

Kryterium wynika ze specyfiki Działania, które 

zakłada wzrost jakości kształcenia zawodowego 

i wsparcie szkół je prowadzących. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a-i TAK 

3) Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada co najmniej realizację 

typu projektu nr: 

a) 1 lit. a, w tym obligatoryjnie 
organizację staży uczniowskich u 
pracodawców oraz 

b) 1 lit. c, tj. aktualizację wiedzy, 

kwalifikacji lub kompetencji przez 

nauczycieli kształcenia 

zawodowego z każdej szkoły  

objętej wsparciem w projekcie lub 

instruktorów praktycznej nauki 

zawodu. 

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

wskaźników założonych dla Działania 12.4 RPO 

WL.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a-i TAK 

4) Podnoszenie kwalifikacji/ 

kompetencji nauczycieli / 

instruktorów praktycznej nauki 

zawodu: 

a) Formy podnoszenia kwalifikacji/ 
kompetencji - w przypadku 
wsparcia dla nauczycieli – są 
skierowane wyłącznie do 
nauczycieli szkół objętych 
wsparciem w projekcie. 

b) Formy podnoszenia kwalifikacji/ 
kompetencji nauczycieli/ 
instruktorów praktycznej nauki 

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez 

nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki 

zawodu, kwalifikacji lub kompetencji.   

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. c TAK 
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zawodu, kończą się dokumentem 
potwierdzającym zdobycie przez 
uczestników projektu kwalifikacji 
lub kompetencji, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

5) Grupa docelowa: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

w postaci staży uczniowskich u 

pracodawców, co najmniej 40% 

uczniów stanowiących grupę 

docelową projektu (w liczbie 

wskazanej we wniosku o 

dofinansowanie na dzień jego 

złożenia). 

Kryterium ma na celu wyłonienie do 

dofinansowania projektów, które zakładają 

objęcie wsparciem w postaci staży uczniowskich  

takiej liczby uczniów, która pozwoli na 

osiągniecie założonych wskaźników.  

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

wskaźników założonych dla Działania 12.4 RPO 

WL. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a-i  TAK 

6) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi 

wkład własny w wysokości minimum 

10% wartości projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu 

wydanego przez Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju, tj. Założenia dotyczące źródeł 

finansowania krajowego dla środków EFS w 

ramach RPO na lata 2014-2020. Obowiązek 

wniesienia wkładu własnego jest niezbędny do 

zapewnienia wymaganego poziomu wkładu 

własnego w ramach wdrażanych Działań RPO 

WL 2014-2020.  

Kryterium ma również na celu zapewnienie 

odpowiedniej jakości wniosków o 

dofinansowanie projektów, adekwatnych do 

potrzeb jednostek odpowiedzialnych za 

kreowanie polityki edukacyjnej oraz potencjału 

finansowego wnioskodawcy. Wkład własny jest 

obligatoryjny dla każdego wnioskodawcy (bez 

względu na formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu 

projektu zwiększy odpowiedzialność 

beneficjentów i dbałość o jakość realizowanych 

działań, jak również pozwoli na zapewnienie 

większej trwałości działań finansowanych  

z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  

w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy 

– powinno doprowadzić w efekcie do 

wzmocnienia roli podmiotów obecnych w 

lokalnej społeczności i ograniczyć liczbę 

podmiotów realizujących projekty w obszarach 

niezwiązanych z ich podstawową działalnością. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. a-i TAK 

7) Organizacja doradztwa 

zawodowego oraz pomocy 

Wsparcie, o którym mowa w treści kryterium, 

jest realizowane uzupełniająco w stosunku do 

1 lit. i TAK 
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psychologiczno – pedagogicznej: 

Koszty związane z organizowaniem 

i udzielaniem doradztwa 

zawodowego oraz pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 

(typ projektu nr 1 lit. i) stanowią nie 

więcej niż 10% kosztów 

bezpośrednich projektu (w kwocie 

wskazanej we wniosku o 

dofinansowanie na dzień jego 

złożenia). 

Kryterium ma zastosowanie, o ile 

projekt przewiduje realizację typu 

projektu nr 1 lit. i. 

kształcenia.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

8) Środki trwałe i cross–financing w 

projekcie: 

Wsparcie w zakresie zakupu 

środków trwałych i cross-financingu 

jest zgodne z analizą Instytucji 

Zarządzającej dotyczącą potrzeb 

szkół zawodowych pod kątem 

wyzwań regionalnego rynku pracy, 

stanowiącą załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Kryterium wynika z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. g TAK 

9) Trwałość Punktów Informacji i 

Kariery (PIK): 

Projekt zakłada utrzymanie  

trwałości tworzonych Punktów 

Informacji i Kariery (PIK) i 

realizowanego w nich wsparcia 

przez okres co najmniej równy 

okresowi realizacji projektu, licząc 

od daty jego zakończenia. 

Kryterium ma zastosowanie, o ile 

projekt przewiduje wsparcie w 

postaci tworzenia PIK. 

Kryterium wynika z zalecenia IK EFS  

dotyczącego konieczności zagwarantowania 

funkcjonowania PIK po zakończeniu interwencji 

EFS. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 lit. i TAK 

10) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą w projekcie jest:  

a) ponadgimnazjalna lub 

ponadpodstawowa szkoła 

prowadząca kształcenie zawodowe 

albo szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy   

albo 

b) organ prowadzący podmiotu 

wymienionego w lit. a. 

Kryterium ma na celu zapewnienie partycypacji 

szkół objętych wsparciem bądź ich organów 

prowadzących w opracowaniu założeń projektu 

oraz aplikowanie w konkursie, co przyczyni się 

do zwiększenia efektywności i jakości projektów. 

Tym samym szkoły będą nie tylko odbiorcami 

projektu, lecz będą miały realny wpływ na zakres 

projektu oraz jego realizację. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

1 lit. a-i NIE 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 
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Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 755
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosow

anie 

kryterium 

do typów 

projektów 

w ramach 

naboru 

1) Inteligentne specjalizacje regionu 

oraz sektory szybkiego wzrostu: 

Każda ze szkół objętych wsparciem w 

projekcie prowadzi kształcenie 

zawodowe w  zawodzie związanym z: 

a) co najmniej jedną z 
inteligentnych specjalizacji 
regionu, wynikających z 
Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Lubelskiego 
(RSI) lub  

b) co najmniej jednym z sektorów 
szybkiego wzrostu lub 

c) nowoczesnymi technologiami 
wpisującymi się do zakresu 
tzw. kluczowych technologii 
wspomagających (z ang. Key 
Enabling Technologies, 
KET)

756
.  

Lista zawodów wpisujących się w 

inteligentne specjalizacje regionu 

wynikające z RSI oraz sektory 

szybkiego wzrostu stanowi załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014- 2020. 

Preferencje uzyskają projekty dotyczące szkół 

prowadzących kształcenie w zakresie 

zawodów wpisujących się w inteligentne 

specjalizacje wynikające z „Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 

do 2020 r.", sektory szybkiego wzrostu lub 

kształcenie w zawodzie związanym z KET. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o określoną 

w Regulaminie konkursu, listę zawodów 

wpisujących się w: 

3) inteligentne specjalizacje wynikające 
z RSI (biogospodarka, medycyna i 
zdrowie, energetyka niskoemisyjna, 
informatyka i automatyka),  

4) sektory szybkiego wzrostu (transport i 
logistyka, turystyka, przemysły 
kreatywne). 

Warunek, o którym mowa w lit. c kryterium 

zostanie zweryfikowany w oparciu o 

Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów z dnia 30 września 2009 r. 

„Przygotowanie się na przyszłość: 

opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie 

kluczowych technologii wspomagających w 

UE” (KOM(2009) 512), dostępny na stronie: 

5 1 lit. a-i 

                                                             
755

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 

do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania  

(tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

ee) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

ff) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
756

 Kluczowe technologie wspomagające zostały określone w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Ko mitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 30 września 2009 r. „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii 
wspomagających w UE” (KOM(2009) 512), dostępnym na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC05

12&from=PL. 

2)  Partnerstwo i udział finansowy 
pracodawców: 

Projekt zakłada: 

a) partnerstwo z pracodawcami 
przyjmującymi uczniów na staż 
uczniowski oraz 

b) partycypację finansową 

pracodawców, o których mowa w lit. 

a, w wymiarze co najmniej 5% w 

kosztach organizacji i prowadzenia 

stażu uczniowskiego 

(realizowanego u pracodawcy, o 

którym mowa w lit. a). 

 

 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Kryterium zakłada premiowanie projektów 

partnerskich (z co najmniej jednym 

pracodawcą spełniającym warunek, o którym 

mowa w lit. b kryterium). W przypadku, gdy 

partnerstwo zawiązane jest z kilkoma 

pracodawcami, dla spełnienia kryterium 

wystarczające jest, aby jeden z nich 

partycypował finansowo w wymiarze co 

najmniej 5% kosztów organizacji i prowadzenia 

stażu uczniowskiego. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1 lit. a-i 

3) Grupa docelowa: 

 Projekt zakłada objęcie wsparciem w 

zakresie organizacji zajęć 

przyczyniających się do rozwoju 

kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych tzw. transversal skills 

niezbędnych na rynku pracy: 

a) uczniów z niepełnosprawnościami, 
uczęszczających do szkół, o 
których mowa w lit. b oraz 

b) szkół o potrzebach rozwojowych w 
zakresie dostosowania kształcenia 
do potrzeb uczniów z 
niepełnosprawnościami. 

Kryterium ma zastosowanie, o ile 

projekt zakłada realizację typu nr 1 lit. 

h. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020, z 

uwzględnieniem specyficznych potrzeb 

uczniów z niepełnosprawnościami. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

  

5 1 lit. h 

4) Wykorzystanie e-materiałów : 

Projekt zapewnia: 

a) objęcie wsparciem szkół, które 
wykorzystują e-podręczniki bądź e-
materiały wytworzone dzięki środkom 
EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020 
oraz 

b) realizację szkoleń dla nauczycieli z 
wykorzystania w nauczaniu e-
podręczników bądź e-materiałów 
wytworzonych dzięki środkom EFS w 
latach 2007-2013 i 2014-2020. 

Wymóg sformułowany w lit. b ma 

zastosowanie, o ile w projekcie 

przewidziano szkolenia dla nauczycieli. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 1 lit. a-i 

5) Grupa docelowa: 
Wsparciem są objęte szkoły 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

5 1 lit. a-i 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
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prowadzące kształcenie zawodowe lub 

szkoły specjalne przysposabiające do 

pracy: 

 a) z terenu miast średnich 

województwa lubelskiego, w tym w 

szczególności miast średnich 

tracących funkcje społeczno-

gospodarcze, lub 

b) które w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku 

o dofinansowanie nie korzystały ze 

wsparcia EFS. 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

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, natomiast lista 

miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 

do „Delimitacji miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze”. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

6) Współpraca w zakresie cyfryzacji 

przemysłu: 

Projekt zakłada współpracę szkół 

kształcenia zawodowego z uczelniami 

wyższymi oraz przedsiębiorstwami w 

zakresie procesów cyfryzacji 

przemysłu. 

 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014- 2020. 

Założona w kryterium współpraca pomiędzy 

szkołami zawodowymi z uczelniami wyższymi i 

pracodawcami może być realizowana w 

ramach formalnego partnerstwa, jak również w 

innych formach. Kryterium zakłada 

premiowanie współpracy pomiędzy trzema 

sektorami: szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe, uczelni wyższych oraz 

przedsiębiorców. Zakres współpracy, 

dotyczący procesów cyfryzacji przemysłu, 

powinien być wskazany we wniosku o 

dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

10 1 lit. a-i 

7) Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych/ kompetencji 

nauczycieli kształcenia 

zawodowego: 

Projekt zakłada wsparcie w ramach 

typu projektu nr 1 lit. c co najmniej 40% 

nauczycieli kształcenia zawodowego ze 

szkoły objętej projektem (w liczbie 

wskazanej we wniosku o 

dofinansowanie na dzień jego 

złożenia). 

Kryterium wynika z założeń RPO WL w 

odniesieniu do wskaźników wskazanych dla 

Działania 12.4 RPO WL. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5  1 lit. c 

II. NEGOCJACJE 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 
Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE  
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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 prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie 

 

NR KARTY
757: 

1/12.4/2020 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  Określony na późniejszym etapie 

Planowane dofinansowanie ze środków 

publicznych: …. PLN Określone na późniejszym etapie
758

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 1 lit. a-j  

w SZOOP. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: wartość zostanie określona w Rocznym 
Planie Działania na 2020 r. 

2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 
wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: wartość zostanie 
określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu 
programu: wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: wartość zostanie 
określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie: wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

3. Liczba szkól i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: wartość zostanie określona w Rocznym 
Planie Działania na 2020 r. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w 

                                                             
757

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
758

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
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stażach i praktykach u pracodawcy: wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

4. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie: wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

I. OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE759 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
760

 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa 

nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie 

projektu w ramach jednej 

rundy konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których 

dany podmiot występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych w jednej rundzie 

konkursowej w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę w ramach jednej rundy konkursowej 

Instytucja Organizująca Konkurs negatywnie ocenia 

wszystkie złożone przez niego w danej rundzie wnioski. 

Wnioski złożone przez organ prowadzący             

szkołę/placówkę oświatową oraz wnioski złożone przez 

szkoły/placówki oświatowe podlegające pod ten organ 

prowadzący nie będą traktowane jako wnioski złożone przez 

tego samego wnioskodawcę. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Listy wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane 

na KOP w ramach danej rundy konkursowej. 

1 lit. a-j NIE 

2) Środki trwałe i cross–

financing w projekcie: 

Zakup środków trwałych 

lub wydatków w ramach 

cross–financingu w 

Kryterium wynika ze specyfiki Działania, które zakłada 

wzrost jakości kształcenia zawodowego i wsparcie szkół je 

prowadzących. 

 

1 lit. a-j TAK 

                                                             
759

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE  – do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 

oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 

może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w 

zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium). 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
760

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone  
w regulaminie konkursu. 
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projekcie jest możliwy 

pod warunkiem objęcia 

takim wsparciem 

wyłącznie szkół do 

których skierowany jest 

projekt. 

Dopuszczalny 

maksymalny poziom 

zakupu środków trwałych 

(włączając  cross-

financing) wynosi 50% 

wartości projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

3) Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada co 

najmniej realizację typu 

projektu nr: 

a) 1 lit. a, w tym 
obligatoryjnie 
organizację staży 
uczniowskich u 
pracodawców oraz 

b) 1 lit. c, tj. aktualizację 
wiedzy, kwalifikacji 
lub kompetencji 
przez nauczycieli 
kształcenia 
zawodowego z 
każdej szkoły  objętej 
wsparciem w 
projekcie lub 
instruktorów 
praktycznej nauki 
zawodu. 

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia wskaźników 

założonych dla Działania 12.4 RPO WL.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. a-j TAK 

4) Podnoszenie 

kwalifikacji/ 

kompetencji 

nauczycieli / 

instruktorów 

praktycznej nauki 

zawodu: 

a) Formy podnoszenia 
kwalifikacji/ 
kompetencji - w 
przypadku wsparcia 
dla nauczycieli – są 
skierowane wyłącznie 
do nauczycieli szkół 
objętych wsparciem w 
projekcie. 

b) Formy podnoszenia 
kwalifikacji/ 
kompetencji 
nauczycieli/ 
instruktorów 
praktycznej nauki 
zawodu, kończą się 
dokumentem 
potwierdzającym 
zdobycie przez 

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez 

nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

kwalifikacji lub kompetencji.   

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. c TAK 
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uczestników projektu 
kwalifikacji lub 
kompetencji, zgodnie 
z Wytycznymi w 
zakresie 
monitorowania 
postępu rzeczowego 
realizacji programów 
operacyjnych na lata 
2014-2020. 

5) Grupa docelowa: 

Projekt zakłada objęcie 

wsparciem w postaci 

staży uczniowskich u 

pracodawców, co 

najmniej 40% uczniów 

stanowiących grupę 

docelową projektu (w 

liczbie wskazanej we 

wniosku o 

dofinansowanie na dzień 

jego złożenia). 

Kryterium ma na celu wyłonienie do dofinansowania 

projektów, które zakładają objęcie wsparciem w postaci 

staży uczniowskich  takiej liczby uczniów, która pozwoli na 

osiągniecie założonych wskaźników.  

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia wskaźników 

założonych dla Działania 12.4 RPO WL. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. a-j  TAK 

6) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub 

Partner wnosi wkład 

własny w wysokości 

minimum 15% wartości 

projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia 

dotyczące źródeł finansowania krajowego dla środków EFS 

w ramach RPO na lata 2014-2020. Obowiązek wniesienia 

wkładu własnego jest niezbędny do zapewnienia 

wymaganego poziomu wkładu własnego w ramach 

wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  

Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej 

jakości wniosków o dofinansowanie projektów, adekwatnych 

do potrzeb jednostek odpowiedzialnych za kreowanie 

polityki edukacyjnej oraz potencjału finansowego 

wnioskodawcy. Wkład własny jest obligatoryjny dla każdego 

wnioskodawcy (bez względu na formę prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu zwiększy 

odpowiedzialność beneficjentów i dbałość o jakość 

realizowanych działań, jak również pozwoli na zapewnienie 

większej trwałości działań finansowanych  

z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  

w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – powinno 

doprowadzić w efekcie do wzmocnienia roli podmiotów 

obecnych w lokalnej społeczności i ograniczyć liczbę 

podmiotów realizujących projekty w obszarach 

niezwiązanych z ich podstawową działalnością. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. a-j TAK 

7) Organizacja doradztwa 

zawodowego oraz 

pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej: 

Koszty związane z 

organizowaniem i 

udzielaniem doradztwa 

Wsparcie, o którym mowa w treści kryterium, jest 

realizowane uzupełniająco w stosunku do kształcenia.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. i TAK 
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zawodowego oraz 

pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej (typ 

projektu nr 1 lit. i) 

stanowią nie więcej niż 

10% kosztów 

bezpośrednich projektu 

(w kwocie wskazanej we 

wniosku o 

dofinansowanie na dzień 

jego złożenia). 

Kryterium ma 

zastosowanie, o ile 

projekt przewiduje 

realizację typu projektu 

nr 1 lit. i. 

8) Środki trwałe i cross–

financing w projekcie: 

Wsparcie w zakresie 

zakupu środków trwałych 

i cross-financingu jest 

zgodne z analizą 

Instytucji Zarządzającej 

dotyczącą potrzeb szkół 

zawodowych pod kątem 

wyzwań regionalnego 

rynku pracy, stanowiącą 

załącznik do Regulaminu 

konkursu.  

Kryterium wynika z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. g TAK 

9) Trwałość Punktów 

Informacji i Kariery 

(PIK): 

Projekt zakłada 

utrzymanie  trwałości 

tworzonych Punktów 

Informacji i Kariery (PIK) i 

realizowanego w nich 

wsparcia przez okres co 

najmniej równy okresowi 

realizacji projektu, licząc 

od daty jego 

zakończenia. 

Kryterium ma 

zastosowanie, o ile 

projekt przewiduje 

wsparcie w postaci 

tworzenia PIK. 

Kryterium wynika z zalecenia IK EFS dotyczącego 

konieczności zagwarantowania funkcjonowania PIK po 

zakończeniu interwencji EFS. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. i TAK 

10) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą w 

projekcie jest:  

a) szkoła prowadząca 

kształcenie zawodowe (z 

wyłączeniem szkół 

podstawowych 

artystycznych) albo 

Kryterium ma na celu zapewnienie partycypacji szkół 

objętych wsparciem bądź ich organów prowadzących w 

opracowaniu założeń projektu oraz aplikowanie w konkursie, 

co przyczyni się do zwiększenia efektywności i jakości 

projektów. Tym samym szkoły będą nie tylko odbiorcami 

projektu, lecz będą miały realny wpływ na zakres projektu 

oraz jego realizację. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

1 lit. a-i NIE 
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szkoła specjalna 

przysposabiająca do 

pracy   

albo 

b) organ prowadzący 

podmiot wymieniony w lit. 

a. 

zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

11) Realizacja wsparcia w 

postaci promocji 

kształcenia 

zawodowego: 

a) Promocja kształcenia 

zawodowego, w tym 

organizacja / udział w 

targach edukacyjnych 

nie może być 

realizowana jako 

samoistny typ 

projektu, lecz jedynie 

jako uzupełnienie 

typów projektów nr 1 

lit. a – i. 

b) Wydatki w ramach 

typu projektu nr 1 lit. j 

nie mogą przekraczać 

10% kosztów 

bezpośrednich 

projektu. 

c) Realizacja wsparcia w 

ramach typu projektu 

nr 1 lit. j może 

odbywać się 

wyłącznie na obszarze 

Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

Kryterium ma na celu określenie zasad realizacji wsparcia 

uzupełniającego w stosunku do pozostałych typów projektu. 

Kryterium w lit. b) jest weryfikowane wyłącznie na etapie 

przyjmowania projektu do dofinansowania. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. j TAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 761
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Inteligentne specjalizacje 

regionu oraz sektory 

szybkiego wzrostu: 

Każda ze szkół objętych 

wsparciem w projekcie 

prowadzi kształcenie 

zawodowe w zawodzie 

związanym z: 

a) co najmniej jedną z 
inteligentnych 
specjalizacji regionu, 
wynikających z 
Regionalnej Strategii 
Innowacji 
Województwa 
Lubelskiego (RSI) lub  

b) co najmniej jednym z 
sektorów szybkiego 
wzrostu lub 

c) nowoczesnymi 
technologiami 
wpisującymi się do 
zakresu tzw. 
kluczowych technologii 
wspomagających (z 
ang. Key Enabling 
Technologies, KET)

762
.  

Lista zawodów wpisujących 

się w inteligentne 

specjalizacje regionu 

wynikające z RSI oraz 

sektory szybkiego wzrostu 

stanowi załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 

2020. 

Preferencje uzyskają projekty dotyczące szkół 

prowadzących kształcenie w zakresie zawodów 

wpisujących się w inteligentne specjalizacje wynikające z 

„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 

do 2020 r.", sektory szybkiego wzrostu lub kształcenie w 

zawodzie związanym z KET. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o 

określoną w Regulaminie konkursu, listę zawodów 

wpisujących się w: 

1) inteligentne specjalizacje wynikające z RSI 
(biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka 
niskoemisyjna, informatyka i automatyka),  

2) sektory szybkiego wzrostu (transport i logistyka, 
turystyka, przemysły kreatywne). 

Warunek, o którym mowa w lit. c kryterium zostanie 

zweryfikowany w oparciu o Komunikat Komisji do 

Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 30 

września 2009 r. „Przygotowanie się na przyszłość: 

opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych 

technologii wspomagających w UE” (KOM(2009) 512), 

dostępny na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL. 

5 1 lit. a-j 

2)  Partnerstwo i udział 
finansowy pracodawców: 

Projekt zakłada: 

c) partnerstwo z 
pracodawcami 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Kryterium zakłada premiowanie projektów partnerskich (z co 

5 1 lit. a-j 

                                                             
761

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany 

do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania  

(tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

gg) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

hh) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
762

 Kluczowe technologie wspomagające zostały określone w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Ko mitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 30 września 2009 r. „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii 
wspomagających w UE” (KOM(2009) 512), dostępnym na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
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przyjmującymi uczniów 
na staż uczniowski oraz 

d) partycypację finansową 
pracodawców, o których 
mowa w lit. a, w 
wymiarze co najmniej 
5% w kosztach 
organizacji i 
prowadzenia stażu 
uczniowskiego 
(realizowanego u 
pracodawcy, o którym 
mowa w lit. a). 

najmniej jednym pracodawcą spełniającym warunek, o 

którym mowa w lit. b kryterium). W przypadku, gdy 

partnerstwo zawiązane jest z kilkoma pracodawcami, dla 

spełnienia kryterium wystarczające jest, aby jeden z nich 

partycypował finansowo w wymiarze co najmniej 5% 

kosztów organizacji i prowadzenia stażu uczniowskiego.  

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

3) Grupa docelowa: 

Projekt zakłada objęcie 

wsparciem w zakresie 

organizacji zajęć 

przyczyniających się do 

rozwoju kompetencji 

kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych tzw. 

transversal skills 

niezbędnych na rynku pracy: 

a) uczniów z 
niepełnosprawnościami
, uczęszczających do 
szkół, o których mowa 
w lit. b oraz 

b) szkół o potrzebach 
rozwojowych w zakresie 
dostosowania 
kształcenia do potrzeb 
uczniów z 
niepełnosprawnościami. 

Kryterium ma zastosowanie, 

o ile projekt zakłada 

realizację typu nr 1 lit. h. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, z 

uwzględnieniem specyficznych potrzeb uczniów z 

niepełnosprawnościami. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

  

5 1 lit. h 

4) Wykorzystanie e-

materiałów: 

Projekt zapewnia: 

a) objęcie wsparciem szkół, 
które wykorzystują e-
podręczniki bądź e-
materiały wytworzone 
dzięki środkom EFS w 
latach 2007-2013 i 2014-
2020 oraz 

b) realizację szkoleń dla 
nauczycieli z 
wykorzystania w 
nauczaniu e-
podręczników bądź e-
materiałów 
wytworzonych dzięki 
środkom EFS w latach 
2007-2013 i 2014-2020. 

Wymóg sformułowany w lit. 

b ma zastosowanie, o ile w 

projekcie przewidziano 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1 lit. a-j 
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szkolenia dla nauczycieli. 

5) Grupa docelowa: 
Wsparciem są objęte szkoły 
prowadzące kształcenie 
zawodowe lub szkoły 
specjalne przysposabiające 
do pracy: 

a) z terenu miast średnich 
województwa 
lubelskiego, w tym w 
szczególności miast 
średnich tracących 
funkcje społeczno-
gospodarcze, lub 

b) które w okresie 12 
miesięcy 
poprzedzających 
złożenie wniosku o 
dofinansowanie nie 
korzystały ze wsparcia 
EFS (jako beneficjent, 
partner, realizator lub 
grupa docelowa 
projektu). 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020. 

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, natomiast lista miast średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w 

załączniku nr 2 do „Delimitacji miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze”. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie. 

5 1 lit. a-j 

6) Współpraca w zakresie 

cyfryzacji przemysłu: 

Projekt zakłada współpracę 

szkół kształcenia 

zawodowego z uczelniami 

wyższymi oraz 

przedsiębiorstwami w 

zakresie procesów cyfryzacji 

przemysłu. 

 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 

2020. 

Założona w kryterium współpraca pomiędzy szkołami 

zawodowymi z uczelniami wyższymi i pracodawcami może 

być realizowana w ramach formalnego partnerstwa, jak 

również w innych formach. Kryterium zakłada premiowanie 

współpracy pomiędzy trzema sektorami: szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe, uczelni wyższych 

oraz przedsiębiorców. Zakres współpracy, dotyczący 

procesów cyfryzacji przemysłu, powinien być wskazany we 

wniosku o dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie. 

10  1 lit. a-j 

7) Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych/ kompetencji 

nauczycieli kształcenia 

zawodowego: 

Projekt zakłada wsparcie w 

ramach typu projektu nr 1 lit. 

c co najmniej 40% 

nauczycieli kształcenia 

zawodowego ze szkoły 

objętej projektem (w liczbie 

wskazanej we wniosku o 

dofinansowanie na dzień 

jego złożenia). 

Kryterium wynika z założeń RPO WL w odniesieniu do 

wskaźników wskazanych dla Działania 12.4 RPO WL. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5  1 lit. c 

II. NEGOCJACJE 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
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OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.4  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE  

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 prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania 

oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 

współpracy  

z pracodawcami  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego  

i krajowego rynku pracy 

 

NR KARTY
763: 2/12.4/2020 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  Określony na późniejszym etapie 

 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: Określone na późniejszym etapie
 764

  

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typ projektu nr 2 lit. a-c, 3 w 

SZOOP 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru:  

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: wartość zostanie 
określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: wartość zostanie 
określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

                                                             
763

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
764

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego kursu EURO i 
określona zostanie w Regulaminie konkursu.   



531 
 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE765 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowa

nie 

kryterium 

do typów 

projektów 

w ramach 

naboru 

Możliwo

ść 

poprawy

/ 

uzupełni

enia 

projektu
766

 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu w ramach jednej rundy 

konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie wnioskodawców. 

Umożliwia precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Kryterium 

w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie 

do występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że 

niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w 

których dany podmiot występuje jako 

wnioskodawca, może występować w innych 

wnioskach złożonych w jednej rundzie 

konkursowej w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków 

przez jednego wnioskodawcę w ramach jednej 

rundy konkursowej Instytucja Organizująca 

Konkurs negatywnie ocenia wszystkie złożone 

przez niego w danej rundzie wnioski. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie Listy wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP w ramach danej rundy 

konkursowej. 

2 lit. a-c, 3 NIE 

2) Kompleksowość wsparcia: 

a) Formy wsparcia wskazane w typie 
projektu nr 2 lit. a-b są możliwe do 
realizacji pod warunkiem objęcia 
wszystkich uczestników tych form 
typem projektu nr 3, tj. 
możliwością potwierdzania 
kwalifikacji wyodrębnionej w 
zawodzie poprzez odpowiednie 
egzaminy. Osiągnięcie kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie 
potwierdza certyfikat kwalifikacji 
zawodowej wydany przez 
okręgową komisję 
egzaminacyjną. 

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

wskaźników założonych dla Działania 12.4 RPO 

WL. Wymóg dotyczący kompleksowości wsparcia 

projektowego umożliwi realizację tych założeń. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2 lit. a-c TAK 

                                                             
765

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE  – do uzupełnienia/poprawy na 

etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalno-

merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia 

w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w 

regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium). 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
766

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone  
w regulaminie konkursu. 
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b) Formy wsparcia wskazane w typie 
projektu nr 2 lit. c są możliwe do 
realizacji pod warunkiem objęcia 
wszystkich uczestników tych form 
typem projektu nr 3, tj. 
możliwością potwierdzania 
kwalifikacji zawodowych poprzez 
odpowiednie egzaminy zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020.  

3) Skuteczność realizacji projektu: 

Projekt zakłada uzyskanie kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie lub 

kwalifikacji w zakresie zawodowym 

przez co najmniej 75% uczestników 

projektu.  

Osiągnięcie kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie 

potwierdza certyfikat kwalifikacji 

zawodowej wydany przez okręgową 

komisję egzaminacyjną, natomiast 

osiągnięcie kwalifikacji w zakresie 

zawodowym jest rozumiane zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020. 

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez 

uczestników form doskonalenia zawodowego 

konkretnej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, 

potwierdzonych standardową procedurą oceny.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2 lit. a-c, 3 TAK 

4) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi 

wkład własny w wysokości minimum 

15% wartości projektu. 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 

Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu 

wydanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 

tj. Założenia dotyczące źródeł finansowania 

krajowego dla środków EFS w ramach RPO na 

lata 2014-2020. Obowiązek wniesienia wkładu 

własnego jest niezbędny do zapewnienia 

wymaganego poziomu wkładu własnego w ramach 

wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  

Kryterium ma również na celu zapewnienie 

odpowiedniej jakości wniosków o dofinansowanie 

projektów, adekwatnych do potrzeb jednostek 

odpowiedzialnych za kreowanie polityki 

edukacyjnej oraz potencjału finansowego 

wnioskodawcy. Wkład własny jest obligatoryjny dla 

każdego wnioskodawcy (bez względu na formę 

prawną).  

Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 

zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i 

dbałość o jakość realizowanych działań, jak 

również pozwoli na zapewnienie większej trwałości 

działań finansowanych  

z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  

w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – 

powinno doprowadzić w efekcie do wzmocnienia 

roli podmiotów obecnych w lokalnej społeczności i 

ograniczyć liczbę podmiotów realizujących projekty 

w obszarach niezwiązanych z ich podstawową 

działalnością. 

2 lit. a-c, 3 TAK 
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Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5) Realizacja wsparcia w ramach 

Bazy Usług Rozwojowych: 

a) Projekt zakłada 
dofinansowanie ze środków EFS 
kosztów realizacji usług 
określonych w typie projektu nr 2 
lit. a-c oraz nr 3 w SzOOP  w 
ramach podmiotowego systemu 
finansowania (PSF) wyłącznie na 
usługi rozwojowe wpisane do 
Bazy Usług Rozwojowych, 
zgodnie z warunkami określonymi 
w podrozdziale 4.1 pkt 1, 5-8, 11-
12, 13 lit. j-m i 17 oraz w 
podrozdziale 4.2 pkt 2 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 
2014-2020, zgodnie ze 
Standardami realizacji usług, 
stanowiącymi Załącznik do 
Regulaminu konkursu.  

b) Podmioty świadczące usługi 
w ramach projektu są podmiotami 
wpisanymi do Bazy Usług 
Rozwojowych. 

Kryterium nie ma zastosowania do 

egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje wyodrębnione w 

zawodzie, przeprowadzanych przez 

okręgową komisję egzaminacyjną w 

ramach typu projektu nr 3. 

Kryterium wynika z podrozdziału 2.2 pkt 12 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2 lit. a-c, 3 TAK 

6) Środki trwałe i cross – financing w 
projekcie: 

a) Projekt nie uwzględnia wydatków 
objętych zakresem pomocy z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (cross-financingu). 

b) Zakup środków trwałych w 
projekcie może dotyczyć wyłącznie 
kategorii wydatków związanych z 
zapewnieniem realizacji zasady 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia 

oferowanego w ramach Bazy Usług Rozwojowych. 

Projekty będą uwzględniały wsparcie o określonym 

standardzie, natomiast będą one oceniane również 

pod kątem potencjału wnioskodawcy (i partnerów, 

o ile dotyczy). Kryterium zakłada realizację 

projektów przez podmioty posiadające do tego 

niezbędny potencjał. 

Założenie, że realizatorami projektu będą podmioty 

posiadające niezbędny potencjał i doświadczenie 

powoduje, że zakupy środków trwałych i cross-

financingu w projekcie są niezasadne (za 

wyjątkiem kwestii wskazanej w lit. b kryterium). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2 lit. a-c, 3 NIE 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 
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współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 767 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastos

owanie 

kryteri

um do 

typów 

projekt

ów w 

ramac

h 

naboru 

1) Liczebność grupy docelowej: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

minimum 600 osób. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie osób. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

20 2 lit. a-

c, 3 

2)  Inteligentne specjalizacje regionu oraz 

sektory szybkiego wzrostu: 

Projekt zakłada uzyskanie kwalifikacji 

przez co najmniej 75% uczestników 

projektu wyodrębnionych w zawodzie 

związanym z: 

a) co najmniej jedną z inteligentnych 
specjalizacji regionu, wynikających z 
Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Lubelskiego (RSI) lub  

b) co najmniej jednym z sektorów 
szybkiego wzrostu. 

Lista zawodów wpisujących się w 

inteligentne specjalizacje regionu 

wynikające z RSI oraz sektory szybkiego 

wzrostu stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Preferencje uzyskają projekty zakładające 

uzyskanie przez uczestników kwalifikacji w 

zakresie zawodów wpisujących się w inteligentne 

specjalizacje regionu wynikające z „Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 

2020 r." oraz sektory szybkiego wzrostu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o, określoną 

w regulaminie konkursu, listę zawodów 

wpisujących się w: 

1) inteligentne specjalizacje wynikające z 
RSI (biogospodarka, medycyna i 
zdrowie, energetyka niskoemisyjna, 
informatyka i automatyka),  

2) sektory szybkiego wzrostu (transport i 
logistyka, turystyka, przemysły 
kreatywne). 

 10 2 lit. a-

c, 3 

3) Grupa docelowa: Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

10 2 lit. a-

c, 3 

                                                             
767

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalno-

merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do 

uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

ii) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej  z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

jj) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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Co najmniej 50% uczestników projektu to 

osoby zamieszkujące miasta średnie 

województwa lubelskiego, w tym w 

szczególności miasta średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze. 

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, natomiast lista miast średnich 

tracących funkcje społeczno-

gospodarcze wskazana jest w załączniku 

nr 2 do „Delimitacji miast średnich 

tracących funkcje społeczno-

gospodarcze”. 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie na podstawie list miast 

wskazanych w treści kryterium. 

II. NEGOCJACJE 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

E) Działanie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych lubelskiego obszaru funkcjonalnego 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.5 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI 

TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
  

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 

NR KARTY
768: 1/12.5/2018 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  I KWARTAŁ 2018 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 924 461 EURO 

                                                             
768

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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3 831 789,40 ZŁ
769 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typy projektu nr 1-2 w SZOOP 

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

Nie dotyczy 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne 
w edukacji przedszkolnej: 127  

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 309  

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE770 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu
771

 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu w konkursie. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z 

dofinansowania projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co 

pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 

odnosi się wyłącznie do występowania 

danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, 

że niezależnie od maksymalnie dwóch 

wniosków, w których dany podmiot 

występuje jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach złożonych 

w tym samym konkursie w charakterze 

partnera. 

1, 2 NIE 

                                                             
769

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzi e od aktualnego 
kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
770

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE– do 

uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 

będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ 

poprawy projektu  

w zakresie spełniania kryterium określonym w regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane  

w przypadku danego kryterium). 

Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
771

 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone  
w regulaminie konkursu. 
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W przypadku złożenia więcej niż dwóch 

wniosków przez jednego wnioskodawcę, 

Instytucja Organizująca Konkurs negatywnie 

ocenia na etapie oceny formalno-

merytorycznej wszystkie złożone w 

odpowiedzi na dany konkurs wnioski, w 

związku z niespełnieniem przez 

wnioskodawcę kryterium formalnego 

specyficznego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie Listy wniosków o 

dofinansowanie, które zostały przekazane na 

KOP. 

2)  Trwałość projektu: 

Beneficjent jest zobowiązany do 

zachowania trwałości utworzonych 

w ramach projektu miejsc 

wychowania przedszkolnego przez 

okres co najmniej 2 lat od daty 

zakończenia okresu realizacji 

projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość ośrodków 

wychowania przedszkolnego do 

świadczenia usług przedszkolnych 

w ramach utworzonych w projekcie 

miejsc wychowania przedszkolnego, 

finansowana ze środków innych niż 

europejskie. Liczba 

zadeklarowanych w arkuszu 

organizacyjnym placówki miejsc 

wychowania przedszkolnego 

uwzględnia dokładną liczbę miejsc 

utworzonych w projekcie. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL oraz 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

1 TAK 

3) Standardy szkoleń/kursów dla 

nauczycieli wychowania 

przedszkolnego: 

f) Szkolenia/kursy dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego są 
możliwe do realizacji w 
projekcie, o ile ich konieczność 
wynika z przeprowadzonej 
diagnozy. 

g) Szkolenia/kursy, o których 
mowa w lit. a, są skierowane 
wyłącznie do nauczycieli 
ośrodka wychowania 
przedszkolnego, objętego 
wsparciem w projekcie. 

h) Szkolenia/kursy, o których 
mowa w lit. a, kończą się 
dokumentem potwierdzającym 
zdobycie przez uczestników 
projektu kwalifikacji/ 
kompetencji, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia/kursy 

dla nauczycieli wynikają z dokonanej 

diagnozy, dotyczą ośrodka, który uzyska 

wsparcie w projekcie oraz kończą się 

uzyskaniem dokumentu potwierdzającego 

nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 

poziomu kompetencji/kwalifikacji.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1, 2 TAK 
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lata 2014-2020. 

4) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą w projekcie jest: 

a) podmiot uprawniony do 
prowadzenia edukacji 
przedszkolnej, tj. publiczne i 
niepubliczne przedszkola lub 
inne funkcjonujące formy 
wychowania przedszkolnego, 
ich organy prowadzące albo 

b) inny podmiot (z wyłączeniem 
osób fizycznych <nie dotyczy 
osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów 
odrębnych>) w partnerstwie z 
ww. 

Celem kryterium jest zapewnienie realizacji 

projektu przez uprawnione do tego podmioty. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

1, 2 NIE 

5) Obszar realizacji projektu: 

Projekt jest realizowany wyłącznie 

na terenie gmin województwa 

lubelskiego wchodzących w skład 

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, 

Jabłonna, Jastków, Konopnica, 

Lubartów, Lubartów (miasto), 

Lublin, Mełgiew, Nałęczów, 

Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, 

Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, 

Wólka. 

Kryterium ma na celu realizację celów 

Strategii ZIT LOF oraz zapewnienie 

demarkacji pomiędzy Działaniem 12.1 a 

Działaniem 12.5, skierowanym wyłącznie do 

gmin z terenu Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego – terytorium opisanego w 

Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, obejmującego gminy: 

Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, 

Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, 

Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, 

Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, 

Świdnik, Wólka. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1, 2 NIE 

6) Cross – financing i środki trwałe 

w projekcie: 

c) Wydatki w ramach cross-
financingu stanowią nie więcej 
niż 30% wartości 
współfinansowania EFS w 
projekcie. 

d) Wydatki w ramach limitu na 
środki trwałe stanowią nie 
więcej niż 30% wartości 
projektu (włączając cross-
financing). 

Kryterium ma na celu zapewnienie lepszego 

przygotowania ośrodków wychowania 

przedszkolnego do realizacji wychowania 

przedszkolnego w ramach tworzonych w 

projekcie miejsc. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

1 TAK 

7) Zapotrzebowanie na nowe 

miejsca wychowania 

przedszkolnego: 

Na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie projekt odpowiada 

na faktyczne i prognozowane w 

perspektywie 3-letniej 

zapotrzebowanie na nowe miejsca 

przedszkolne na terenie gminy, 

będącej obszarem jego realizacji. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Zapotrzebowanie, o którym mowa w 

kryterium, będzie weryfikowane na 

podstawie diagnozy zatwierdzonej przez 

organ prowadzący bądź podmiot uprawniony 

do podejmowania decyzji. Wnioski z 

diagnozy powinny stanowić element wniosku 

1 TAK 
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 o dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

wyłącznie na etapie oceny projektu na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 772
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowa

nie 

kryterium 

do typów 

projektów 

w ramach 

naboru 

1) Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje wsparciem ośrodki 

wychowania przedszkolnego, które nie 

korzystały ze środków EFS w ramach 

RPO WL 2014-2020 dostępnych w 

ciągu 3 lat poprzedzających moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie w oparciu o dane będące w 

posiadaniu IZ RPO WL. 

10 1, 2 

2)  Obszar realizacji projektu: 

Projekt jest realizowany wyłącznie w 

gminach, w których stopień 

upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej jest niższy niż średni 

stopień upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej w województwie 

lubelskim. 

Zgodnie z zapisami RPO WL w odniesieniu do 

Priorytetu inwestycyjnego 10i: „Priorytetem jest 

zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu 

edukacji przedszkolnej, w szczególności na 

obszarach słabiej rozwiniętych, w tym na 

terenach wiejskich ale także wspieranie 

dostępności do edukacji przedszkolnej na 

obszarach miejskich”. Ponadto, z zapisów 

RPO WL wynika również konieczność 

założenia kryteriów wyboru projektów, które 

pozwolą zintensyfikować wsparcie w gminach 

znajdujących się w najbardziej niekorzystnym 

położeniu w kontekście realizacji Celu 

Tematycznego 10. Zgodnie zaś z Wytycznymi 

15 1, 2 

                                                             
772

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 

oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może 

zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów . Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania  dofinansowania). Ocena 

spełnienia kryterium będzie polegała na: 

kk) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium albo 

ll) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40  punktów ogółem  
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w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020 wsparcie projektowe powinno 

przyczyniać się m.in. do zwiększenia dostępu 

do wychowania przedszkolnego na obszarach 

o niskim stopniu upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu w oparciu o 

Zestawienie gmin o stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej niższym niż średnia dla 

województwa lubelskiego stanowiące 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

3) Szkolenia/kursy dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego: 

Projekt zakłada szkolenia/ kursy dla 

nauczycieli wychowania 

przedszkolnego w zakresie pedagogiki 

specjalnej. 

Kryterium wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

5 1, 2 

 

 

F) Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych lubelskiego obszaru funkcjonalnego 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

KARTA DZIAŁANIA 12.6 KSZTAŁCENIE OGÓLNE W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI 

TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

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  

NR KARTY
773: 1/12.6/2017 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  III KWARTAŁ 2017 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: 3 437 367 EURO 

                                                             
773

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych.  
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14 831 551,13 ZŁ
774 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Projekty w zakresie: 

a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT
775

, 

matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, 

innowacyjność oraz praca zespołowa)
776 777

, 

b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów
778

 w zakresie korzystania 

z nowoczesnych metod
779

, technologii i sprzętu
780

, 

c) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej, 

d) tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w 

gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni 

ICT
781

. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

                                                             
774

 Kwota podana w zł jest kwotą orientacyjną. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od 
aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu.   
775

TIK (ang. ICT) – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
776

 W tym tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
777

 Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności: 
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem zgodnie z następującymi warunkami:  

 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze środków EFS może wykraczać poza treści nauczania określone w podstaw ie programowej 
kształcenia ogólnego, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiejętności z różnych 
dziedzin, 
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla 
uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego 
etapu edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty; 
e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub placówkach 
systemu oświaty; 
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy;  
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu  osiągnięcia założonych celów 
edukacyjnych; 
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  
i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 
778

Realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
779

 Wsparcie obejmuje: 
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i  rozwijaniu u uczniów 
lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku  pracy  oraz  właściwych  postaw/umiejętności (kreatywności,  innowacyjności  oraz pracy 
zespołowej), 
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do 
prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 
c) 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. 
780

  Wsparcie obejmuje 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, w tym w szczególności: 
a) obsługę urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS; 
b) wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz 
dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym; 
c) nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;  
d) edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi 
mających funkcje komputera; 
e) wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;  
f) administrację wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową); 
g) wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i 2014-
2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.  
781

 Typy działań wymienione w lit. d mogą być realizowane wyłącznie, jako działania komplementarne z działaniami wymienionymi w lit. a-c. 
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A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 85% 

2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 90% 

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

97% 

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych: 97% 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 3090 

2. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 66. 

3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie: 22. 

4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych: 22. 

5. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 22. 

 

I OCENA FORMALNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE782 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Środki trwałe i cross–financing w 

projekcie: 

Zakup środków trwałych lub wydatków w 

ramach cross–financingu w projekcie jest 

możliwy pod warunkiem: 

a) objęcia takim wsparciem wyłącznie 

szkół lub placówek oświatowych do 

których skierowany jest projekt; 

b) zagwarantowania trwałości środków 

trwałych (niebędących cross-

financingiem) przez okres co najmniej 

równy okresowi realizacji projektu po 

jego zakończeniu; 

c)  zagwarantowania trwałości cross-

financingu w projekcie zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie 

Kryterium wynika ze specyfiki Działania, które zakłada 

wzrost jakości kształcenia ogólnego oraz szkół/placówek je 

prowadzących. 

Kryterium wynika również z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

                                                             
782

 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”  „NIE 
DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną 
zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia  w treści wniosku 
spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

2) Wnioskodawca: 

Wnioskodawcą w projekcie jest: 

c) szkoła/placówka oświatowa prowadząca 

kształcenie w oparciu o podstawę 

programową kształcenia ogólnego albo 

d) organ prowadzący podmiotu 

wymienionego w lit. a. 

Wnioskodawca posiada siedzibę lub 

jednostkę organizacyjną na terenie 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

obejmującego następujące gminy 

województwa lubelskiego: Głusk, Jabłonna, 

Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów 

(miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, 

Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, 

Strzyżewice, Świdnik, Wólka. 

Kryterium ma na celu zapewnienie partycypacji 

szkół/placówek objętych wsparciem bądź ich organów 

prowadzących w opracowaniu założeń projektu oraz 

aplikowanie w konkursie, co przyczyni się do zwiększenia 

efektywności projektów. Tym samym szkoły/placówki będą 

nie tylko odbiorcami projektu, lecz będą miały realny wpływ 

na zakres projektu oraz jego realizację. 

Wnioskodawcą w projekcie może być również zespół szkół 

wskazanych w lit. a kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

3) Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

konkursie. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 

zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 

zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do 

występowania danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie 

od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot 

występuje jako wnioskodawca, może występować w innych 

wnioskach złożonych w tym samym konkursie w 

charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego wnioskodawcę, Instytucja Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie 

złożone w odpowiedzi na dany konkurs wnioski, w związku 

z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 

formalnego specyficznego. 

Wnioski złożone przez organ prowadzący 

szkołę/placówkę/zespół oraz wnioski złożone przez 

szkoły/placówki oświatowe/zespół podlegające pod ten 

organ prowadzący nie będą traktowane jako wnioski 

złożone przez tego samego wnioskodawcę. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Listy wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane 

na KOP. 

1 

4) Kompleksowość wsparcia: 

Typ projektu nr 1 lit. b jest realizowany 

wyłącznie w przypadku zaplanowania w 

projekcie również typu projektu nr 1 lit. a. 

Typ projektu 1 lit. b nie może być realizowany jako 

samoistny typ projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. b 

5) Podnoszenie kwalifikacji/ kompetencji 

nauczycieli: 

Wsparcie dla nauczycieli jest jednym z elementów 

wsparcia szkoły, co ma odzwierciedlenie w treści kryterium. 

1 lit. b 
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a) Formy podnoszenia kwalifikacji/ 

kompetencji nauczycieli są skierowane 

wyłącznie do nauczycieli danej szkoły/ 

placówki objętej wsparciem w 

projekcie. 

b) Formy podnoszenia kwalifikacji/ 

kompetencji nauczycieli, o których 

mowa w lit. a, kończą się dokumentem 

potwierdzającym zdobycie przez 

uczestników projektu kwalifikacji/ 

kompetencji, zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

Kryterium ma zapewnić, że formy podnoszenia 

kwalifikacji/kompetencji kończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 

poziomu kompetencji/kwalifikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

II OCENA MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

C. KRYTERIA PREMIUJĄCE 783
  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Wykorzystanie e-zasobów: 

Projekt zapewnia: 

a) wykorzystanie e-

podręczników, które zostały 

dopuszczone do użytku 

szkolnego przez MEN, bądź 

e-zasobów/ e-materiałów 

dydaktycznych stworzonych 

dzięki środkom EFS w latach 

2007-2013 i 2014-2020 oraz 

b) realizację szkoleń dla 

nauczycieli z wykorzystania w 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 

                                                             
783

 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie 
oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać 
zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości  uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia 
kryterium będzie polegała na: 

mm) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia kryterium albo 
nn) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem   
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nauczaniu e-podręczników, 

które zostały dopuszczone do 

użytku szkolnego przez MEN, 

bądź e-zasobów/e-materiałów 

dydaktycznych stworzonych 

dzięki środkom EFS w latach 

2007-2013 i 2014-2020. 

Wymóg sformułowany w lit. b ma 

zastosowanie, o ile w projekcie 

przewidziano szkolenia dla 

nauczycieli. 

2) Komplementarność projektu: 

Projekt zakłada wykorzystanie 

narzędzi, metod lub form pracy 

będących produktami projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w 

latach 2007-2013 w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, innych niż e-zasoby, e-

podręczniki, e-materiały 

dydaktyczne. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

W celu spełnienia kryterium niezbędne jest wskazanie: 

a) projektu innowacyjnego realizowanego w lata 2007-

2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, w którym wypracowano narzędzia, metodę 

lub formę pracy, 

b) narzędzia, metody lub formy pracy stanowiącej 

produkt projektu innowacyjnego realizowanego w 

ramach ww. programu oraz 

c) sposobu wykorzystania narzędzia, metody lub 

formy pracy w ramach projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1  

3) Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje wsparciem 

wyłącznie szkoły i/lub placówki 

systemu oświaty położone na 

terenach wiejskich (tj. terenach 

słabo zaludnionych zgodnie z 

klasyfikacją terenów wskazaną w 

Regulaminie konkursu).  

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020. 

Klasyfikacja terenów
784

: 

4) tereny gęsto zaludnione (miasta, centra 

miejskie, obszary miejskie) – przynajmniej 50% 

ludności zamieszkuje obszary gęsto zaludnione; 

Według definicji Eurostat do terenów gęsto 

zaludnionych w województwie lubelskim zalicza się 

miasta Chełm, Zamość i Lublin. 

5) tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) – 

poniżej 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie 

i poniżej 50% ludności obszary o dużej gęstości 

zaludnienia
785

; 

Według definicji Eurostat do terenów pośrednich w 

województwie lubelskim zalicza się gminy: Międzyrzec 

Podlaski, Terespol, Radzyń Podlaski, Włodawa, Biała 

Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, 

Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Lubartów, 

Konopnica, Łęczna, Świdnik, Janów Lubelski, Kraśnik, 

5 1 

                                                             
784

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA, 28.10.2014 r. 
785

 Obszary o dużej gęstości zaludnienia - 1500 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców. 
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Łuków, Puławy i Dęblin.   

6) tereny słabo zaludnione (wiejskie) – 50% 

ludności zamieszkuje obszary wiejskie
786

; 

Według definicji Eurostat do terenów słabo 

zaludnionych zalicza się pozostałe gminy województwa 

lubelskiego. 

Kryterium dotyczy terenów wskazanych w pkt 3 

niniejszej klasyfikacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

4) Podnoszenie kwalifikacji/ 

kompetencji nauczycieli: 

Projekt zakłada podnoszenie 

kompetencji bądź kwalifikacji 

nauczycieli: 

c) w zakresie pedagogiki 

specjalnej, lub 

d) uwzględniające działania 

służące poprawie kompetencji 

wychowawczych. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

5 1 lit. b 

5)  Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

Projekt wynika z aktualnego 

programu rewitalizacji 

obowiązującego na obszarze, na 

którym jest realizowany. 

 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia 

procesu rewitalizacji. W celu uzyskania korzystnych 

efektów działań rewitalizacyjnych niezbędna jest 

koordynacja i synergia projektów finansowanych w 

ramach EFS i EFRR. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się w 

wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ 

RPO aktualnym na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zgodności 

projektu z aktualnym programem rewitalizacji, 

zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1 

 

 

 

G) Działanie 12.7787 

                                                             
786

 Obszary wiejskie - 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.  
787 Realizacja Działania nie będzie kontynuowana. 


