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Załącznik do Uchwały Nr 52/2016 
Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020  

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

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 realizowane przez warsztaty terapii zajęciowej (wtz) i zakłady aktywizacji zawodowej (zaz) – 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 
Wnioskodawca (lub partner/zy – jeśli 

dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do 
złożenia wniosku o dofinansowanie 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca (lub partner/zy – jeśli dotyczy) jest 
podmiotem kwalifikującym się do wsparcia. Do wsparcia kwalifikują się tylko te 
podmioty, które prowadzą WTZ lub ZAZ na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, tj.: 

1) jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne 
(w tym OPS/PCPR)  

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe)  

3) podmioty ekonomii społecznej  
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

B.1.3 

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 osób 
z niepełnosprawnością. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.1.4 
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 
Regionalnego na lata 2014-2020.  

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 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.1.6 

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.1.7 

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,  

 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 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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powstających w województwie podmiotach ekonomii społecznej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

B.1.8 
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.1.9 
Wkład własny został określony na poziomie 

15%  

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15% wydatków 
kwalifikowalnych1. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.10 
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 poprzez programy na rzecz 
wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ)2 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.11 

Projekt zakłada realizację 
zindywidualizowanych i kompleksowych 

działań poprzez indywidualną ścieżkę 
reintegracji umożliwiających aktywne 

włączenie społeczne a także powrót na 
rynek pracy realizowane poprzez programy 

na rzecz wsparcia zatrudnienia i 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawnościami w oparciu o ustawę 

 W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie 
projektu zakłada realizację zindywidualizowanych i kompleksowych działań 
umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy 
realizowane poprzez programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami wyłącznie ramach WTZ 
i/lub ZAZ, w tym zawiera co najmniej następujące elementy: 
1. Diagnoza sytuacji społecznej i zawodowej uczestnika projektu we 

współpracy z rodziną/opiekunami prawnymi 
2. Poradnictwo psychospołeczne 

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 Wsparcie realizowane zgodnie z Podrozdziałem 5.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020.   
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o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 
wyłącznie w ramach Warsztatów Terapii 

Zajęciowej (WTZ) i/lub Zakładów 
Aktywności Zawodowej (ZAZ) 

3.  Poradnictwo zawodowe  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

B.1.12 Wsparcie w ramach istniejących WTZ może 
się odbywać wyłącznie 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.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zastosowanie usług aktywnej 
integracji (do wyboru spośród przewidzianych do realizacji w Regulaminie 
konkursu) wobec 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. 

Jednocześnie usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą 
stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

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

B.1.13 Wsparcie w ramach istniejących ZAZ może 

się odbywać wyłącznie poprzez działania 

zgodne 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, aktualnymi na dzień ogłoszenia 

konkursu- 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy zastosowano wsparcie zgodne 
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, aktualnymi na dzień ogłoszenia konkursu.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

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

B.1.14 

Projekt zakłada  wsparcie usługami 
asystenckimi i/lub usługami trenera pracy, 
umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie 

zatrudnienia, w szczególności w 
początkowym okresie zatrudnienia 

uczestników, gdy taka potrzeba wynika z 
indywidualnej ścieżki reintegracji 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie 
projektu zakłada  wsparcie usługami asystenckimi i/lub usługami trenera pracy, 
umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności 
w początkowym okresie zatrudnienia uczestników, gdy taka potrzeba wynika 
z indywidualnej ścieżki reintegracji (z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb).  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.1.15 

Projekt realizowany w ramach WTZ zakłada 
realizację praktyk lub staży dla uczestników 

WTZ,  gdy taka potrzeba wynika z 
indywidualnej ścieżki reintegracji 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie 
projektu realizowanego w ramach WTZ zakłada realizację praktyk lub staży dla 
uczestników WTZ,  gdy taka potrzeba wynika z indywidualnej ścieżki reintegracji 
(z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

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

B.1.16 

Projekt zakłada trwałość nowoutworzonych 
miejsc świadczenia usług  

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres zachowania trwałości 
nowotworzonych  miejsc świadczenia usług w WTZ lub miejsc pracy w ramach 
ZAZ. 

Zobowiązanie dotyczy zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu  
miejsc świadczenia usług w WTZ lub miejsc pracy w ramach ZAZ  po zakończeniu 
realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 
projektu.  

IZ RPO weryfikuje spełnienie warunku trwałości, po upływie okresu wskazanego 
w decyzji o dofinansowaniu projektu lub umowie o dofinansowanie projektu. 

 W przypadku wskazania okresu krótszego niż okres realizacji projektu lub braku 
informacji w tym zakresie, wniosek o dofinansowanie projektu zostanie 
odrzucony.  

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/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.17 

Projekt zakłada wsparcie towarzyszące dla 
otoczenia osób biorących udział w projekcie 

(w tym osób pełniących obowiązki 
opiekuńcze) 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 (w tym osób pełniących obowiązki opiekuńcze) 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 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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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 

B.1.18 
Projekt uwzględnia sytuację na lokalnym 

rynku pracy oraz zakłada wsparcie we 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie 
projektu zawiera analizę obszarów deficytowych rynku pracy oraz wsparcie we 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przekazywania informacji 
o dostępnych ofertach pracy. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.19 
Projekt zakłada współpracę z 

przedsiębiorcą3 w kierunku aktywizacji 
zawodowej uczestników. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie 
projektu zakłada współpracę z przedsiębiorcą w kierunku aktywizacji zawodowej 
uczestników. 

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 

                                                           
3 Podmiot  prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Definicja zgodna z załącznikiem 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 26.6.2014, str. 1).  
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B.2.1 

Projekt zakłada współpracę pomiędzy WTZ 
a ZAZ lub podmiotem ekonomii 

społecznej, podmiotem reintegracji 
społecznej i zawodowej (np. spółdzielnią 

socjalną, zakłady pracy chronionej)  
w kierunku aktywizacji zawodowej 

uczestników WTZ 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie 

projektu zakłada współpracę pomiędzy WTZ a ZAZ lub podmiotem ekonomii 

społecznej, podmiotem reintegracji społecznej i zawodowej (np. spółdzielnią 

socjalną, zakłady pracy chronionej) 

 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

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

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 
spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię 

punktową (maksymalnie 20 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 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 
– pomorskiego. 
 
Tak - 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu  
(źródło danych: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w woj. kujawsko-pomorskim za 
rok 2014) 
 

 

 


