
Załącznik do Uchwały Nr 58/2016 

Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020  

z dnia 28 czerwca 2016 roku 

Kryteria wyboru projektów 

Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Priorytet: 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (…) 

Cel szczegółowy: Zwiększony dostęp do usług społecznych 

Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka 

  
 

 

Kryterium 

 

 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony we właściwym terminie, 

do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie  

oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

A.2 
Ostateczna wersja wniosku  

o dofinansowanie projektu 

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu  

w formie wydruku z generatora wniosku o dofinansowanie projektu, udostępnionego przez  

IZ RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest 

ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

 

B.1 

Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę  tj.:  

1) jednostkę samorządu terytorialnego, 

2) związek jednostek samorządu terytorialnego, 

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 

4) samorządową jednostkę organizacyjną, 

5) organizację pozarządową, 

6) kościół, 

7) związek wyznaniowy, 

8) osobę prawną kościoła, 

9) osobę prawną związku wyznaniowego. 

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

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/realizujących projekt 

Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  

z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy): 

Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu  

z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków 

funduszy europejskich na podstawie: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 885 ze zm.), 

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1212), 

- przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  

2014–2020 (Dz. U. 2016, poz. 217). 

 

Weryfikacji podlega również , czy na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy 

publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną  

z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym oraz czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem 

w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie 

i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji. 

 

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

 

Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu): 

Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych  

z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia  PE  

i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu  

i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) oraz projekt nie 

obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą 

odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia 

działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) 

rozporządzenia 1303/2013. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację przedmiotu projektu lub kodu PKD/EKD pod 

kątem czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania. 

Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem pomocy publicznej (jeśli 

wystąpi) i przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych. 

 

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

B.4 Miejsce realizacji  projektu 

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-

pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)
1
 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

B.5 

Gotowość techniczna projektu  

do realizacji 

Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została 

ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu (jeśli dotyczy). W przypadku zgłoszenia 

robót budowlanych wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie bądź informację  

od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ww. organ nie 

wniósł sprzeciwu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o  załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.6 

Załączniki do wniosku  

o dofinansowanie projektu  

są kompletne, poprawne i zgodne  

z przepisami prawa polskiego  

i unijnego oraz wymogami Instytucji 

Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie 

załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu oraz czy załączniki  

do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz  

z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach  

RPO WK-P 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

poprawy błędów w załącznikach,  

o elementy wskazane przez IOK. Poprawa 

nie może prowadzić do istotnej modyfikacji 

projektu 

B.7 

Zgodność projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony 

środowiska 

Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie  

z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 
W ramach kryterium istnieje możliwość 

poprawy błędów w załącznikach,  

o elementy wskazane przez IOK. Poprawa 

nie może prowadzić do istotnej modyfikacji 

projektu 

                                                           
1
 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(Dz. U. UE L 2013, nr 347, s.320  

ze zm.). 
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B.8 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/pomocy de minimis 

 

Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna  

lub czy jest ona zgodna z art. 56 rozporządzenia KE 651/2014 Pomoc inwestycyjna  

na infrastrukturę lokalną oraz zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 

lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 

 

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

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.9 

Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych w Działaniu 6.1 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

i edukacyjną, Poddziałaniu 6.1.2 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

 

Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy mieszkańcy 

regionu uzyskają większy dostęp do usług społecznych? W tym kontekście należy zbadać czy 

zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą  

do osiągnięcia celów działania. 

 

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

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.10 

Projekt jest zgodny z typami projektów 

przewidzianymi do wsparcia w ramach 

działania/poddziałania 

Ocenie podlega czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w infrastrukturę 

społeczną w tym m.in.: budowa
2
, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, 

modernizacja oraz wyposażenie obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych  

w środowisku lokalnym tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów 

dziecka. 

 

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

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.11 Wskaźniki realizacji celów projektu 

Ocenie podlega: 

 

 - czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz 

podano czas ich osiągnięcia? 

- czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? 

- czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 

 

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

 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 
W ramach kryterium istnieje możliwość 

poprawy błędów we wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz  

w załącznikach, o elementy wskazane przez 

IOK. Poprawa nie może prowadzić  

do istotnej modyfikacji projektu 

 

                                                           
2
 Budowa nowych obiektów jest finansowana pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości 

wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu na danym terytorium analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.  
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B.12 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 25 % w wydatkach 

kwalifikowalnych.  

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

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 
W ramach kryterium istnieje możliwość 

poprawy błędów we wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz  

w załącznikach, o elementy wskazane przez 

IOK. Poprawa nie może prowadzić  

do istotnej modyfikacji projektu 

B.13 

Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu 

Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia  nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. wsparcia 

nie uzyskają projekty, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie  

od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. 

 

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

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.14 Trwałość operacji 

Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje zachowanie trwałości projektu przez okres nie 

krótszy niż 5 lat od jego zakończenia. 

 

Kryterium przyczyni się do zapewnienia trwałości projektów po zakończeniu ich realizacji. 

Trwałość funkcjonowania nowych miejsc utworzonych w ramach projektu należy rozumieć, jako 

instytucjonalną gotowość placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci/rodzinnego domu 

dziecka do świadczenia usług pieczy zastępczej w ramach utworzonych w projekcie miejsc. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część 

formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte  

w dokumentacji projektowej. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.15 

Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 

projektu 

Ocenie podlega czy: 

- Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas 

niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji 

procedur? 

- Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami 

prawnymi? 

- wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu? 

- Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny? 

- wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu? 

 

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

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

poprawy błędów w harmonogramie,  

o elementy wskazane przez IOK. Poprawa 

nie może prowadzić  

do istotnej modyfikacji projektu 
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B.16 Kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,  

tj. 

 

- Czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem  

1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.)? 

- Czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego? 

- Czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP? 

- Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?  

- Czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku  

z realizacją projektu? 

- Czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?  

 

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

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

poprawy błędów we wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz  

w załącznikach, o elementy wskazane przez 

IOK. Poprawa nie może prowadzić do 

istotnej modyfikacji projektu 

B.17 Zgodność z zasadami horyzontalnymi 

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z: 

 

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

 

2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura 

została zaprojektowana/zostanie zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą 

projektowania uniwersalnego.  

 

3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  

 

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub 

neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej O neutralności można mówić wtedy, 

kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany 

projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad  

a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne
3
.  

 

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

 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
3
 Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do tych elementów projektu, w których 

zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1). 
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B.18 
Wykonalność finansowa  

i ekonomiczna projektu 

Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona 

poprawnie, w szczególności: 

 

- Czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  

- Czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych?, 

- Czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?, 

- Czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych?, 

- Czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich 

analiz?, 

- Czy zapewniona została trwałość finansowa projektu? 

 

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

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 
W ramach kryterium istnieje możliwość 

poprawy błędów we wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz  

w załącznikach, o elementy wskazane przez 

IOK. Poprawa nie może prowadzić  

do istotnej modyfikacji projektu 

 

B.19 
Zgodność dokumentacji projektowej  

z Regulaminem konkursu 

Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie  

z Regulaminem konkursu. 

 

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

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

W ramach kryterium istnieje możliwość 

poprawy błędów we wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz   

w załącznikach, o elementy wskazane przez 

IOK. Poprawa nie może prowadzić  

do istotnej modyfikacji projektu 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 

Zgodność projektu z założeniami 

europejskich zasad przejścia z opieki 

instytucjonalnej do opieki 

środowiskowej, z kierunkami 

wskazanymi w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Ubóstwu  

i Wykluczeniu Społecznemu 2020 oraz  

z Wytycznymi
4
 

Ocenie podlega czy projekt zakłada powstanie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci 

i/lub rodzinnego domu dziecka.  

 

W ramach konkursu nie będzie dofinansowywane tworzenie nowych miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych/rodzinnych domach dziecka powyżej 14 dzieci.  

 

W ramach konkursu dopuszcza się restrukturyzację istniejącej dużej placówki, tj. powyżej  

14 dzieci, w wyniku której powstać mogą, w jednym wielorodzinnym budynku posiadającym 

lokale stanowiące odrębną nieruchomość w rozumieniu przepisów o własności lokali, 

maksymalnie dwie placówki do 14 dzieci z wyłączeniem rodzinnego domu dziecka.  

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
4
 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w zakresie odejścia od opieki instytucjonalnej na rzecz usług świadczonych w lokalnej społeczności.   
 



Załącznik do Uchwały Nr 58/2016 

Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020  

z dnia 28 czerwca 2016 roku 

Każda z powstałych placówek w wyniku restrukturyzacji musi spełniać standardy przewidziane 

dla niej w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

W projektach, które nie zakładają restrukturyzacji istniejącej dużej placówki, nie ma możliwości 

utworzenia w jednym wielorodzinnym budynku więcej niż jednej placówki opiekuńczo-

wychowawczej do 14 dzieci nawet jeśli budynek ten posiadałby lokale stanowiące odrębną 

nieruchomość w rozumieniu przepisów o własności lokali. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.1.2 

Zgodność projektu ze standardami 

wynikającymi z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Ocenie podlega czy wnioskodawca wykazał, iż usługi świadczone w ramach projektu są zgodne 

ze standardami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) z zastrzeżeniem, że powstała infrastruktura powinna 

posiadać: 

 

• pokoje mieszkalne maksymalnie 3-osobowe; 

• wyposażenie w sprzęt komputerowy, w tym 1 komputer na 3 wychowanków 

(komputer stacjonarny/laptop z dostępem do Internetu)  

• co najmniej jeden element małej architektury wypoczynkowej, np. altanka, plac 

zabaw, zagospodarowanie terenów zielonych, siłownia na wolnym powietrzu, pas 

ziemi wykorzystywany przez wychowanków jako ogródek; strefa sportowo-

rekreacyjna.  

W przypadku tworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-

terapeutycznego wnioskodawca jest zobowiązany do utworzenia, w ramach planowanej 

inwestycji, dodatkowo ponad powyższy standard  sali rehabilitacyjnej do zajęć z integracji 

sensorycznej/doświadczania świata
5
.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.1.3 

Zgodność projektu z powiatowymi 

dokumentami strategicznymi/ 

programowymi 

Ocenie podlega czy projekt realizuje cele wpisane w co najmniej jeden dokument strategiczny  

lub programowy, np. w strategię OSI, ORSG lub w Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych, lub w Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej lub w Strategię Rozwoju 

Miasta lub Powiatu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
5
 Przez salę doświadczania świata rozumie się specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów - dotyku, wzroku, 

słuchu, równowagi, węchu i smaku. Sala umożliwia lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwia odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnia odprężenie, wyciszenie i wypoczynek. 
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C.1.4 

Diagnoza potrzeb - prognoza 

zapotrzebowania na usługi, na rzecz 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 

świadczone w formach 

zdeinstytucjonalizowanych  

Ocenie podlega  uzasadnienie konieczności tworzenia miejsc w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych do 14 dzieci/rodzinnych domach dziecka i/lub przekształcenia 

dotychczasowych placówek opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci celem odejścia  

od opieki instytucjonalnej na rzecz usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

W ocenie brane będzie pod uwagę: 

- Czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby grup docelowych 

(zarówno aktualne jak i prognozowane)?; 

- Czy wnioski z analizy potrzeb grup docelowych wpłynęły na przyjęty w projekcie zakres  

i sposób planowanej interwencji?;  

- Czy planowane działania umożliwią realizację projektu?; 

- Czy wnioskodawca wykazał czy projekt przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych 

problemów? 

Analiza powinna uwzględniać m. in. informacje o:  

 

1) aktualnym stanie infrastruktury (w tym o zapotrzebowaniu na nowe budynki);  

 

2) aktualnym stanie pieczy zastępczej na terenie powiatu: 

• liczba placówek;   

• liczba rodzin zastępczych. 

 

3) liczbie miejsc w pieczy zastępczej, w tym liczbie miejsc w placówkach powyżej 14 dzieci; 

 

4) liczbie dzieci z powiatu umieszczonych: 

• w placówkach powyżej 14 dzieci w powiecie; 

• w placówkach poniżej 14 dzieci w powiecie; 

• w placówkach poza powiatem, bez względu na wielkość placówki. 

 

5) liczbie dzieci oczekujących na umieszczenie w pieczy zastępczej.   

 

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

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.1.5 

Stopień osiągnięcia 

deinstytucjonalizacji usług w zakresie 

pieczy zastępczej po projekcie 

Ocenie podlega wzrost odsetka wychowanków z powiatu umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, do ogółu wychowanków z powiatu umieszczonych  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci i powyżej 14 dzieci. 

  

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać we wniosku o dofinansowanie, iż projekt przyczyni się 

do wzrostu liczby dzieci umieszczonych w zdeinstytucjonalizowanych formach pieczy zastępczej, 

tj. placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.  

Tak/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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Kryterium nie odnosi się do projektów zakładających tworzenie placówki specjalistyczno-

terapeutycznej.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.1.6 

Projekt zakłada niwelowanie różnic  

w dostępie do obiektów dla osób  

z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega czy inwestycje realizowane w ramach Działania są dostępne architektonicznie 

dla osób z niepełnosprawnościami
6
 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) w szczególności z art. 5 ust.1 tej ustawy, który określa 

warunki projektowania i budowania oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.) oraz z zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.1.7 Efektywność kosztowa projektu 

Ocenie podlegać będzie kwota przeznaczona na utworzenie jednego miejsca w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci/rodzinnym domu dziecka. 

 

Na potrzeby konkursu ustala się maksymalną kwotę dofinansowania na jedno utworzone 

miejsce w wysokości:  

 

• maksymalnie  49 290,00 zł - w projektach dotyczących budowy nowej infrastruktury wraz 

z wyposażeniem; 

• maksymalnie 38 565,00 zł- w projektach dotyczących rozbudowy, nadbudowy, 

przebudowy adaptacji, remontu i  modernizacji istniejącej infrastruktury wraz  

z wyposażeniem  

 

W ramach konkursu maksymalne dofinansowanie nie może być wyższe niż wielokrotność wyżej 

podanych kwot, odpowiadającej ilości planowanych do utworzenia miejsc w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej/rodzinnym domu dziecka. 

Powyższe maksymalne kwoty dofinansowania nie dotyczą projektów zakładających powstanie 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla których nie 

ustala się maksymalnego progu dofinansowania. Jednocześnie projektodawca przy szacowaniu 

budżetu inwestycji zobowiązany jest kierować się racjonalnością oraz efektywnością kosztów, 

która podlegać będzie ocenie IZ. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
6
 Przez osoby niepełnosprawne rozumie się osoby niepełnosprawne zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).  
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C.1.8 
Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym lub 

planowanym do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO  

WK-P na lata 2014-2020. Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie/dopełnianie się 

projektów. Realizacja komplementarnego projektu, finansowanego ze środków EFS, musi 

nastąpić najpóźniej do końca trwałości projektu dofinansowanego ze środków EFRR, w ramach 

niniejszego konkursu. 

 

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

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

 

liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

minimalna 

liczba punktów 

niezbędna  

do spełnienia 

kryterium 

C.2.1 

Wykorzystanie dostępnego potencjału  

infrastruktury na potrzeby tworzonych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 

do 14 dzieci/rodzinnych domów 

dziecka 

Ocenie podlegać będzie wybrane przez wnioskodawcę rozwiązanie techniczne/budowlane  

tj. adaptacja, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, modernizacja, budowa nowego 

obiektu. 

 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

• przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, adaptacja, remont, modernizacja  

na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci/rodzinnego 

domu dziecka – 10 pkt;  

• budowa nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci/rodzinnego domu 

dziecka – 5 pkt.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

0-10 pkt według 

oceny 
n/d 

 


