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Kryteria szczegółowe wyboru projektu 

 

Działanie: 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
 

 

 

Poddziałanie: 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 

Oś priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo    

Priorytet Inwestycyjny: 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 

społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia 

Cele szczegółowe: Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w 

istniejących podmiotach ekonomii społecznej  

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 9.4.1 

B.1.1 

Wnioskodawca składa maksymalnie 

2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs 

Ocenie podlega złożenie nie więcej niż 2 wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego 

konkursu. W przypadku projektów partnerskich kryterium dotyczy wyłącznie Lidera projektu. Złożenie 

więcej niż 2 wniosków o dofinansowanie projektu przez danego wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem 

wszystkich projektów przez niego złożonych. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru wpływu wniosków. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

 

B.1.2 

Projekt kończy się nie później niż 

30.09.2019 r. a minimalny okres realizacji 

projektu wynosi 36 miesięcy 

 

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  30.09.2019 r. oraz 

realizacji projektu przez okres co najmniej 36 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 treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

 

B.1.3 

Projekt jest realizowany wyłącznie na 

terenie jednego subregionu spośród 

wskazanych poniżej 

a. subregion 1 (powiaty: bydgoski, m. 

Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zakres geograficzny podejmowanych działań, czy projekt 

swoim zasięgiem obejmuje wyłącznie teren jednego z subregionów. 

Podzielenie województwa kujawsko-pomorskiego na subregiony i powiązanie działalności Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej z jednym z subregionów pozwala zapobiec sytuacji nakładania się działań 

prowadzonych w ramach projektów w stosunku do tych samych odbiorców. Wnioskodawca wybierając 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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tucholski) 

b. subregion 2 (powiaty: 

aleksandrowski, chełmiński, 

lipnowski, m. Toruń, toruński) 

c. subregion 3 (powiaty: brodnicki, 

golubsko-dobrzyński, 

grudziądzkim, m. Grudziądz, 

rypiński, świecki, wąbrzeski) 

d. subregion 4 (powiaty: 

inowrocławski, mogileński, 

radziejowski, włocławski, m. 

Włocławek, żniński) 

 

jeden ze wskazanych subregionów, na terenie którego będzie prowadził działania projektowe, może skupić 

się na analizie problemów grup docelowych z danego obszaru, a dzięki właściwie przeprowadzonej analizie 

sytuacji zastanej, zaplanowane wsparcie będzie bardziej adekwatne do zgłaszanych potrzeb. 

Przedmiotowe kryterium przyczyni się do powstania stabilnych, prężnie działających OWES, tym samym 

pozwalając na realizację celu szczegółowego Programu.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.4 

Projekt zapewnia dostęp do świadczonej 

oferty na terenie każdego powiatu 

wchodzącego w skład danego subregionu, 

na terenie którego funkcjonuje dany OWES 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zakres geograficzny podejmowanych działań, czy we wniosku 

o dofinansowanie projektu założono realizację działań we wszystkich powiatach jakie będzie obejmował 

projekt zgodnie ze standardem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu. 

Celem stworzenia stabilnej sieci podmiotów otoczenia ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie, istotne jest, aby na poziomie powiatów w sposób kompleksowy podejmowane były 

inicjatywy wspierające ekonomię społeczną i promujące jej idee w świadomości mieszkańców. W związku 

z powyższym wnioskodawca winien zapewnić pełną dostępność świadczonych w ramach projektu usług na 

terenie wszystkich powiatów wchodzących w skład danego subregionu.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.5 

Projekt zakłada współpracę OWES 

z pośrednikami finansowymi oferującymi 

instrumenty finansowe bezpośrednio 

podmiotom ekonomii społecznej, 

wybieranymi w ramach PO WER 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z pośrednikami 

finansowymi oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej, 

wybieranymi w ramach PO WER oraz czy wskazano zakres i zasady tej współpracy. 

Wymóg współpracy 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 treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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B.1.6 

Projekt zakłada współpracę OWES 

z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie 

przyznawania dotacji na tworzenie 

spółdzielni socjalnych i przystępowanie do 

spółdzielni socjalnych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z właściwymi 

terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do 

spółdzielni socjalnych wraz ze wskazaniem zakresu i zasady tej współpracy oraz czy wnioskodawca wskazał 

że posiada odpowiedni dokument potwierdzający nawiązanie tej współpracy (np. list intencyjny). 

Wymóg współpracy 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 treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.7 

Projekt zakłada współpracę OWES z LGD 

z obszaru subregionu na terenie którego 

funkcjonuje dany OWES w  celu wspierania 

zatrudnienia osób objętych wsparciem 

w ramach Osi 11 oraz w zakresie realizacji 

wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz 

ekonomii społecznej oraz budowania 

partnerstw na rzecz ekonomii społecznej 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z LGD z obszaru 

subregionu na terenie którego funkcjonuje dany OWES oraz czy wskazano zakres i zasady współpracy 

w celu wspierania zatrudnienia osób objętych wsparciem w ramach Osi 11 oraz zakres i zasady realizacji 

wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej oraz budowania partnerstw na rzecz ekonomii 

społecznej. 

 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.8 

Projekt zakłada współpracę OWES z rops
1
, 

której elementem będzie co najmniej plan 

i zasady współpracy oraz realizacji 

wspólnych inicjatyw, z uwzględnieniem 

podziału zadań i obszarów kompetencji 

wynikających z Kujawsko-Pomorskiego 

Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 

2020 r oraz organizację prac Podkomitetów 

Monitorujących Ekonomię Społeczną 

w subregionie 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z rops oraz czy 

wskazano, iż w ramach tej współpracy wypracowany zostanie co najmniej  plan i zasady współpracy oraz 

realizacji wspólnych inicjatyw, z uwzględnieniem podziału zadań i obszarów kompetencji wynikających 

z Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 2020 r. oraz organizację prac 

Podkomitetów Monitorujących Ekonomię Społeczną (powołanych przez rops) w subregionie. 

Wymóg współpracy OWES z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej 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 treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.9 

Projekt zakłada współpracę z beneficjentami 

Działań 9.1, 9.2, 9.3 w celu wspierania 

zatrudnienia w sektorze ekonomii 

społecznej osób wychodzących z WTZ, CIS, 

placówek opiekuńczo - wychowawczych 

i innych tego typu placówek w ekonomii 

społecznej oraz zakładów poprawczych 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano współpracę z beneficjentami 

Działań 9.1, 9.2, 9.3 oraz czy wskazano zakres i zasady współpracy w celu wspierania zatrudnienia 

w sektorze ekonomii społecznej osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo - wychowawczych 

i innych tego typu placówek w ekonomii społecznej oraz zakładów poprawczych. 

Wymóg współpracy 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 treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
1
 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. - art. 113 ust. 1 (Dz. U. z 2015 poz.163 z późn. zm.); 
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B.1.10 

Projekt zakłada udzielanie bezzwrotnego 

wsparcia finansowego (dotacji) na 

utworzenie minimum 86 nowych miejsc 

pracy dla osób bezrobotnych, w rozumieniu 

art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy  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 w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca założył  udzielanie bezzwrotnego wsparcia 

finansowego (dotacji) na utworzenie minimum 86 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, 

w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy  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, w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 

� poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, 

� w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, 

� w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów 

w przedsiębiorstwa społeczne. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.11 

Wnioskodawca zapewnienia trwałość 

utworzonych miejsc pracy przez okres co 

najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania 

dotacji lub utworzenia stanowiska pracy 

(o ile ten termin jest późniejszy niż termin 

przyznania dotacji) 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania trwałości utworzonych 

w ramach projektu miejsc pracy. W przypadku wskazania okresu krótszego niż 12 miesięcy od dnia 

przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy lub braku informacji w tym zakresie wniosek o 

dofinansowanie projektu zostanie odrzucony. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą 

zatrudnioną na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po 

stronie pracownika. 

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 treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.12 

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników 

efektywnościowych na minimalnym 

poziomie określonym w definicji 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wnioskodawca założył osiągniecie wymienionych 

wskaźników na określonym poziomie:  

a. dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej ( usług 

inkubacyjnych): 

• liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES  wypracowały założenia co do 

utworzenia podmiotu ekonomii społecznej -  na poziomie minimum 30 (średniorocznie minimum 

10), 

• liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej -  na poziomie minimum 18 

(średniorocznie minimum 6), 

• liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji 

przedsiębiorstwa społecznego -  na poziomie minimum 21 (średniorocznie minimum 7), 

• liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub 

działalność gospodarczą w wyniku działalności OWES -  na poziomie minimum 30 (średniorocznie 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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minimum 10),. 

b. dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usług biznesowych): 

• liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we 

wspartych przedsiębiorstwach społecznych -  na poziomie minimum 21 (średniorocznie 

minimum 7), 

• procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem -  na poziomie 

minimum 5% (średniorocznie). 

 

Wymóg współpracy 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 treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.13 

Projekt zakłada preferencje dla tworzenia 

miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych, 

których działalność dotyczy obszaru 

gospodarki odpadami, w tym 

wykorzystujących doświadczenia wynikające 

z realizacji Projektu CERREC 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wśród kryteriów na podstawie których przyznawane będą 

dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy uwzględnione zostanie kryterium preferujące tworzenie miejsc 

pracy w przedsiębiorstwach społecznych, których działalność dotyczy obszaru gospodarki odpadami, 

w tym wykorzystujących doświadczenia wynikające z realizacji Projektu CERREC. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.14 

Projekt zakłada preferencje dla tworzenia 

miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych 

w kluczowych sferach rozwojowych 

wskazanych w Działaniu 1.4 KPRES oraz 

w kierunkach rozwoju określonych 

w strategii rozwoju województwa 

i Kujawsko-Pomorskim Programie na Rzecz 

Ekonomii Społecznej do roku 2020 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wśród kryteriów na podstawie których przyznawane będą 

dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy uwzględnione zostanie kryterium preferujące tworzenie miejsc 

pracy w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu 1.4 KPRES, tj. zrównoważony rozwój, 

solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty 

kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i Kujawsko-

Pomorskim Programie na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.15 

W przypadku zlecania zadań lub usług 

w ramach projektu minimum 20% ich 

wartości winna być zlecana  podmiotom 

ekonomii społecznej w przypadku zakupów 

nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą zasady/sposób i wartość zlecania zadań lub usług (w przypadku 

jeżeli projekt zakłada zlecanie zadań lub usług).  

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 treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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B.1.16 
Wkład własny został określony na 

prawidłowym poziomie 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5%
2
 wydatków kwalifikowalnych projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące 

  

B.2.1 

Wnioskodawca zapewnienia trwałość 

utworzonych miejsc pracy przez wskazany 

okres od dnia przyznania dotacji lub 

utworzenia stanowiska pracy (o ile ten 

termin jest późniejszy niż termin przyznania 

dotacji) 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania trwałości utworzonych 

w ramach projektu miejsc pracy.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób, w zależności od deklarowanego okresu trwałości: 

24 miesięcy – 5 pkt. 

36 miesięcy – 10 pkt. 

48 miesięcy – 15 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku 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 15 

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. 

 

 

                                                           
2
 wskazany % dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki przekazywane przez beneficjentów na tworzenie miejsc pracy (dotacji i wsparcia pomostowego) w ekonomii społecznej, które 

podlegają dofinansowaniu w 100% z budżetu państwa. 


