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Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Kryteria wyboru projektu szczegółowe.  

 

Kryteria wyboru projektów 

Działanie: 9.2 Włączenie społeczne 
 

 
 

Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 
Oś priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo    
Priorytet Inwestycyjny: 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o  promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie 
Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności 
do zatrudnienia 
Schemat: Wsparcie ukierunkowane na realizację programów aktywności lokalnej (pal) - w ramach polityki terytorialnej. 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

B. Kryteria szczegółowe PODDZIAŁANIE 9.2.1 

B.1 Kryteria dostępu  

B.1.1 
Wnioskodawca składa maksymalnie 
2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków 
o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.: 

1. dwa razy jako lider albo 
2. dwa razy jako partner albo 
3. raz jako lider a raz jako partner. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe 
posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski 
o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie 
posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski 
w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, 
w imieniu tej jednostki. 

UWAGA: 

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy 
nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we 
wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych 
przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda 
jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć 
maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs 
tzn.: 

1. dwa razy jako lider albo 
2. dwa razy jako partner albo 
3. raz jako lider a raz jako partner. 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie 
projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

B.1.2 
Projekt kończy się nie później niż 31.12.2018 

r. a maksymalny okres realizacji projektu 
wynosi 24 miesiące 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz 
prawidłowe jego wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie 
daty końcowej nie później niż na  31.12.2018 r. oraz realizacji projektu przez okres 
maksymalnie 24 miesięcy.  
Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe 
zaplanowanie przedsięwzięć, co zwiększy efektywność działań i pozwoli na 
osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie finansowe 
projektu. Zasadnym jest weryfikowanie efektywności podejmowanych działań oraz 
wprowadzenie w kolejnym okresie ewentualnych modyfikacji przyczyniających się 
do lepszej realizacji zadań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.1.3 
Projekt zakłada efektywność społeczno-

zatrudnieniową 
 

Minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym 
minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 22% (z wyłączeniem osób 
będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, nieletnich wobec, których 
zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości oraz 
osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii). W odniesieniu do osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi wartości procentowe mogą zostać 
zmniejszone o 10 punktów procentowych i stanowić odpowiednio 46% dla 
efektywności społeczno-zatrudnieniowej i 12% dla efektywności zatrudnieniowej. 
Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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Regionalnego na lata 2014-2020.  
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

B.1.4 

Projekt zakłada, że preferowane do objęcia 
wsparciem będą osoby lub rodziny 

korzystające ze wsparcia Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)  

W ramach kryterium ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu 
zapewniają preferencje dla osób lub rodzin korzystających ze wsparcia 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.1.5 
Projekt zakłada, że preferowane do objęcia 

wsparciem będą osoby doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia  

W ramach kryterium ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu 
zapewniają preferencje dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia 
(rozumianego jako wykluczenie z więcej niż jednej przesłanki wynikającej z definicji 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.1.6 
Wnioskodawca zapewni pierwszeństwo 

udziału w projekcie dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega czy wnioskodawca zapewnił we wniosku o dofinansowanie 
projektu pierwszeństwo udziału uczestników, będących osobami z 
niepełnosprawnościami - w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , a 
także ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego . 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.7 

Projekt zakłada wsparcie osób, rodzin 
i środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w oparciu 
o ścieżkę reintegracji stworzoną 

indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, 
środowiska 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano 
stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb) dla osób i/lub rodzin 
i/lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 
zastosowanie program aktywności lokalnej. 
Wymóg 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 weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.1.8 

Zlecanie zadań lub usług w ramach projektu 
winno być realizowane z uwzględnieniem: 

zasad określonych w ustawie  o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, 

klauzul społecznych 
 lub zlecane podmiotom ekonomii 

społecznej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą zasady/sposób zlecania zadań lub usług 
(w przypadku jeżeli projekt zakłada zlecanie zadań lub usług).  
W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 5% ich 
wartości winna być:  

 realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i/lub, 

 realizowana z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i/lub,  

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 



4 

 

 zlecana podmiotom ekonomii społecznej w przypadku zakupów 
nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zapis w takiej formule będzie stanowił impuls do włączania usług podmiotów 
ekonomii społecznej oraz wspierał zatrudnienie w istniejących i nowo 
powstających w województwie podmiotach ekonomii społecznej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

B.1.9 
Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru 
Strategicznej Interwencji lub strategią 

Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  

Ocenie podlega czy projekt realizuje cele określone w strategii rozwoju Obszaru 
Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego (ORSG). W zakresie kryterium należy ocenić czy: 

 projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana 
i pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; 

 projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą wyzwań 
i problemów Strategii OSI/ORSG; 

 projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG 
poprzez realizację wskaźników; 

 projekt wynika ze Strategii OSI/ORSG, która posiada pozytywną Opinię IZ 
RPO WK-P. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz 
strategię. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.10 
Wkład własny został określony na poziomie 

15%  

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15% wydatków 
kwalifikowalnych

1
. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.11 
Projekt jest zgodny z właściwym typem 
projektu  przewidzianym do wsparcia 

w ramach konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z następującym typem projektu:  
Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie 
społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o  Program 
Aktywności Lokalnej, z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji 
społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej

2
 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
1
 W przypadku projektów skierowanych do osób z orzeczoną niepełnosprawnością będzie możliwe wnoszenie wkładu własnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON). 
2
 Katalog instrumentów możliwych do stosowania zostanie określony przez IZ RPO WK-P.   
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B.1.12 

W ramach projektu realizowane są  
zindywidualizowane i kompleksowe 

działania umożliwiające aktywne włączenie 
społeczne a także powrót na rynek pracy 

realizowane wyłącznie w oparciu o Program 
Aktywności Lokalnej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy realizacja PAL
3
 zawiera co 

najmniej następujące elementy: 
1. Diagnoza zasobów, potrzeb i wyzwań stojących przed daną 

społecznością/uczestnikiem 
2. Współpraca partnerów lokalnych na rzecz PAL i jego uczestników 
3. Działania animacyjne animatora lokalnego/ streetworkera, budowanie sieci 

wsparcia społecznego – wsparcie społeczności 
4. Indywidualne wsparcie uczestników – opracowanie Indywidualnej Ścieżki 

Rozwoju, określenie działań i metod wsparcia, a także celów i rezultatów do 
osiągnięcia przez uczestnika – psycholog/doradca 

5. Ocena rezultatów poszczególnych uczestników pod względem skuteczności, 
trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych dla niego działań 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.13 
W ramach projektu zastosowanie zostaną 

działania środowiskowe tj. inicjatywy 
integracyjne. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wobec uczestników oraz ich 
otoczenia zastosowanie są działania środowiskowe tj. inicjatywy integracyjne 
obejmujące m.in.: 

a) przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych oraz programów 
środowiskowych, np. spotkania z grupami docelowymi, przeprowadzanie 
badań diagnostycznych, przygotowywanie raportów dotyczących potrzeb 
i zasobów danej społeczności. 

b) edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, 
konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców; 

c) organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach 
i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym; 

d) inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.14 Projekt zakłada kompleksowe wsparcie 
uczestników poprzez zastosowanie, co 

najmniej czterech instrumentów aktywnej 
integracji z tym że każda z osób 

uczestniczących w projekcie musi skorzystać 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie 
projektu zawiera kompleksowość wsparcia poprzez realizację minimum 4 
instrumentów aktywnej integracji w tym min 2 dla każdego uczestnika (do wyboru 
spośród przewidzianych do realizacji w Regulaminie konkursu). Jednocześnie usługi 
aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
3
 PAL – podstawą prawną programu jest art. 110 ust. 10 lub art. 112 ust. 13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zgodnie z którym rada gminy lub rada powiatu, biorąc pod uwagę potrzeby 

w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Podstawą prawną może być również art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który przewiduje, że gmina przyjmuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program aktywności lokalnej może być częścią lub 
rozwinięciem przyjętych już programów lokalnych. Zob. PAL w: Maria Łuszczyńska, Program Aktywności Lokalnej – od pomysłu do działania, Toruń 2012 (publikacja wydana przez ROPS w Toruniu, PDF na stronie: 
http://wsparciekadr.ropstorun.pl/fileadmin/ftp2013/publikacje/pal_2012.pdf). 
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co najmniej z dwóch instrumentów 
aktywnej integracji.  

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić 
pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

B.1.15 

Projekt zakłada szkolenia potwierdzane 
odpowiednim dokumentem  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy każde szkolenie planowane  
w ramach projektu zakończy się oceną uzyskanej wiedzy, umiejętności lub 
kompetencji, a jej wyniki będą potwierdzane certyfikatem lub innym odpowiednim 
dokumentem, potwierdzającym  efekty szkolenia. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.16 

 
Usługi aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym w projektach realizowanych 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

wdrażane są przez podmioty 
wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji 

zawodowej 
 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt realizowanych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakłada 
wdrażanie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym przez podmioty 
wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:  
a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
b) CIS i KIS;  
c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 
spółdzielniach socjalnych;  
d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.17 

Wartość projektu nie przekracza 100 tys. 

euro. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wartość wkładu publicznego 
(środków publicznych) nie przekracza kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) 
a wydatki są rozliczane uproszczonymi metodami, na zasadach określonych 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.18 Średni koszt
4
 wsparcia przypadający na 

jednego uczestnika wynosi maksymalnie 

12.000 zł. 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy średni koszt bezpośredniego 
wsparcia na jednego uczestnika wynosi maksymalnie 12.000 zł, oznacza to, że 
faktyczne wsparcie dla konkretnego uczestnika może wynosić zarówno np. 6.000 zł 
jak 18.000 PLN. Zróżnicowanie zależne jest od indywidualnej sytuacji osoby objętej 
instrumentami aktywnej integracji, np. kwestii niepełnosprawności czy sytuacji 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
4
 Średni koszt przypadający na uczestnika liczony jest w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w projekcie. Do średniego kosztu nie są wliczane koszty 

związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 
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społecznej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

B.1.19 

Projekt zakłada wsparcie towarzyszące dla 

otoczenia osób biorących udział w projekcie 

z uwzględnieniem realnych potrzeb 

uczestników projektu. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie 
projektu zawiera wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób biorących udział w 
projekcie polegające m.in. na: 
- pokryciu kosztów zapewnienia opieki nad dziećmi (na czas realizacji zajęć) 
poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć 
z dziećmi osób będących uczestnikami zajęć; 
- pokryciu kosztów pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach, 
w tym klubach sportowych; 
- organizacja czasu wolnego. 
 
Do spełnienia kryterium nie jest wymagane zaplanowanie przedmiotowego 
wsparcia dla każdego uczestnika projektu, ale jedynie dla tych, o których na 
podstawie diagnozy potrzeb wiadomo, że będą go potrzebować. Nie oznacza to 
również, że udział otoczenia w projekcie jest konieczny dla spełnienia kryterium 
dostępu. Jeśli na etapie diagnozy potrzeb okaże się, że nikt z uczestników projektu 
nie będzie wymagał wsparcia w zakresie wpisanym w kryterium i nie jest niezbędny 
udział otoczenia, pod warunkiem umieszczenia w treści wniosku o dofinansowanie 
odpowiednich zapisów, kryterium można uznać za spełnione. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.20 

W ramach projektu zaplanowano stały 

monitoring uczestników poprzez 

analizowanie ich postępu podczas spotkań 

zespołu pracowników projektu realizujących 

bezpośrednio reintegrację społeczno-

zawodową uczestników (np. psycholog, 

doradca zawodowy, broker edukacyjny, 

terapeuta, trener), co najmniej raz na 

kwartał 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie 
projektu zakłada stały monitoring uczestników poprzez analizowanie ich postępu 
podczas spotkań zespołu pracowników projektu realizujących bezpośrednio 
reintegrację społeczno-zawodową uczestników (np. psycholog, doradca zawodowy, 
broker edukacyjny, terapeuta, trener), co najmniej raz na kwartał. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące 

B.2.1 
Projekt zakłada wsparcie obszarów 
szczególnie dotkniętych ubóstwem. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy 100% uczestników projektu będą 
stanowiły osoby zamieszkałe na terenie powiatów, na których liczba osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższa niż średnia liczba osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 
obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 
spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię 
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– pomorskiego. 
 
Tak - 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 
 
(źródło danych: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w woj. kujawsko-pomorskim za 
rok 2014) 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

punktową (maksymalnie 30 punktów). 
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, 

nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny 
formalno-merytorycznej. Waga punktowa 

poszczególnych kryteriów premiujących określona 
jest przy definicji kryterium. 

  

B.2.2 
Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 
40% uczestników należących do trzeciego 

profilu pomocy 

Ocenie podlega czy co najmniej 40% uczestników projektu to osoby bezrobotne  
należące do trzeciego profilu pomocy w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 
Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

B.2.3 
Projekt realizowany jest w partnerstwie 

dwusektorowym (publicznym i społecznym) 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada formalne 
partnerstwo dwusektorowe publiczno-społeczne.  
 
Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

 

  


