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Ogólne kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego1234

A. KRYTERIA OGÓLNE
A.1 KRYTERIA FORMALNE
A.1.1 Roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest
równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie
Definicja kryterium:
5

Ocenie podlega, czy roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki
partnera/ów) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.

6

W celu spełnienia przedmiotowego kryterium wnioskodawca i partner/rzy (o ile budżet projektu uwzględnia
wydatki partnera/ów) musi/szą wskazać obrót za zamknięty i zatwierdzony rok obrotowy lub za zamknięty i
zatwierdzony rok kalendarzowy. Wskazany obrót musi dotyczyć jednego z trzech ostatnich lat i być równy lub
7
wyższy od rocznych wydatków w projekcie . W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok (12 miesięcy)
należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest
najwyższa. W przypadku wnioskodawcy i partnera/ów, który/rzy realizuje/ą projekt w okresie nieprzekraczającym
12 miesięcy, wskazane przez niego/nich obroty (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera/ów) należy
odnieść do całkowitej wartości projektu. Weryfikacja spełnienia przedmiotowego kryterium będzie odbywała się
w analogiczny sposób również wtedy, gdy projekt trwający nie dłużej niż rok będzie realizowany na przełomie lat,
wówczas wartość obrotu należy odnieść do całkowitych wydatków w projekcie.
W sytuacji, gdy wnioskodawca (lub jego partner/rzy) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać
wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności
do momentu zamknięcia roku obrotowego lub roku kalendarzowego, w którym tę działalność rozpoczął.
Ponadto podczas określania potencjału finansowego nie jest możliwe stosowanie proporcji – tzn. w przypadku,
gdy wnioskodawca/partner/rzy wykazuje/ą obrót za okres krótszy niż rok, należy go odnieść zawsze do pełnej
wartości wydatków w roku, gdy są one najwyższe. Analogicznie należy postąpić w sytuacji, w której najwyższa
wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 miesięcy. W tym przypadku
do wartości wydatków odnosi się wykazany przez wnioskodawcę/partnera/ów obrót w pełnej wysokości.
Kryterium nie dotyczy projektów, w których wnioskodawcą lub partnerem/ami jest jednostka sektora finansów
1

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 59/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 16 września 2019 r.

2

W przypadku projektów pozakonkursowych niespełnienie któregokolwiek kryterium (formalnego, horyzontalnego, dostępu,
merytorycznego) skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych
błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może
być negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku.
3

W całym dokumencie, gdzie jest mowa o „konkursie”, należy przez to rozumieć konkurs lub wezwanie do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu.
4

W całym dokumencie przez „Regulamin konkursu”, należy rozumieć regulamin danego konkursu z załącznikami lub inny
równoważny dokument dotyczący projektów pozakonkursowych.
5

Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności
gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów
finansowych (w tym przychody osiągnięte z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).
W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów
publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego
dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).
W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć
kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim
zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.
6

Na potrzeby oceny kryterium jako wydatek należy rozumieć też wkład własny.
We wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać rok, za jaki podawane są dane dot. rocznego obrotu wnioskodawcy
i partnera/ów.
7
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publicznych, o ile budżet projektu uwzględnia wydatki tej jednostki.
8

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu .
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
A.1.2 Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro projektu lub posiada siedzibę,
filię, delegaturę, oddział czy inną formę działalności na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których
miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami), w miejscu umożliwiającym osobisty i równy
dostęp potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu do jego kadry.
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie
projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
A.1.3 Rzetelność wnioskodawcy
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
instytucja organizująca konkurs nie rozwiązała z własnej inicjatywy, z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie
projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie w trybie natychmiastowym/bez
wypowiedzenia.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.

A.2 Kryteria horyzontalne
A.2.1 Zgodność projektu z właściwymi przepisami prawa unijnego
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego:
projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
9
projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013 ;

8

W każdym kryterium zapis „Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu” nie wyklucza
wykorzystania w ocenie spełniania kryterium informacji dotyczących wnioskodawcy lub projektu pozyskanych w inny sposób.
9

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

5

Ogólne kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (A. KRYTERIA OGÓLNE: A.2 Kryteria horyzontalne)

wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu albo,
że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących
przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 1303/2013;
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 nr 1303/2013.
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenia stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
A.2.2 Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
A.2.3 Zgodność projektu z właściwymi przepisami prawa krajowego
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego, tj. czy:
a) wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów (jeśli dotyczy) zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
10
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) ;
b) wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
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. 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 2019 r. poz. 628 z późn. Zm.)
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenia stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie.

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20 grudnia 2013 r. ze zm. i nast.) (dalej: rozporządzenie nr
1303/2013).
10

Ustawa zwana dalej “ustawa wdrożeniowa”
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Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
A.2.4 W projekcie założono sposób rozliczania kosztów bezpośrednich adekwatny do wskazanej wartości
dofinansowania
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w projekcie zastosowano sposób rozliczania kosztów bezpośrednich, w odniesieniu do
wartości wnioskowanego dofinansowania, zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Powyższe oznacza, że:
1. W przypadku projektów, w których wartość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza wyrażonej w zł
11
równowartości 100 000 Euro , obligatoryjne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty
ryczałtowe ustalane przez wnioskodawcę na podstawie szczegółowego budżetu projektu. Tym samym
nieuwzględnienie w przypadku wyżej wskazanych projektów, skutkować będzie niespełnieniem niniejszego
kryterium.
2. W przypadku projektów, których wartość wnioskowanego dofinansowania przekracza wyrażoną w zł
równowartość 100 000 Euro, niedopuszczalne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty
ryczałtowe. Tym samym uwzględnienie kwot ryczałtowych w przypadku wyżej wskazanych projektów, skutkować
będzie niespełnieniem niniejszego kryterium.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
A.2.5 Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami określoną w art. 7 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz 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.
We wniosku o dofinansowanie projektów wymaga się wykazania pozytywnego wpływu realizacji projektu na
zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
W przypadku oceny wsparcia określonego standardami dostępności weryfikacja polega na sprawdzeniu
zgodności założeń wniosku o dofinansowanie projektu z tymi standardami.
W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności weryfikacja polega na sprawdzeniu
zapewnienia możliwości samodzielnego użytkowania/skorzystania z produktów tych projektów przez osoby
11

Do przeliczenia niniejszej kwoty na zł należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny
na dzień ogłoszenia konkursu lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych. Informacja o kursie
zostanie zawarta w Regulaminie konkursu.
12

W przypadku naborów w trybie pozakonkursowym kryteria merytoryczne nie są oceniane punktowo, mają natomiast charakter
zero-jedynkowy i podlegają poprawie/uzupełnieniu.

7
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należące do co najmniej jednego z rodzajów niepełnosprawności wskazanych w standardach dostępności.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
A.2.6 Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard
minimum.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów oceny
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.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
A.2.7 Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8 rozporządzenia nr
1303/2013.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.

A.3 Kryteria merytoryczne12 (suma punktów: 80)

Opis znaczenia kryteriów:

Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przyznaniu liczby
punktów w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i
maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać w ramach oceny
danego kryterium. Spełnienie przez projekt wskazanych kryteriów oznacza
uzyskanie od co najmniej dwóch oceniających minimum 60% punktów za
spełnienie poszczególnych kryteriów.

12

W przypadku naborów w trybie pozakonkursowym kryteria merytoryczne nie są oceniane punktowo, mają natomiast charakter
zero-jedynkowy i podlegają poprawie/uzupełnieniu.
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A.3.1 Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność doboru grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście:
problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na
które odpowiedź stanowi cel projektu,
wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/ych
problemu/ów.
Ocenie podlega, czy dobór i opis grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na
potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w
ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu,
jeśli oceniający przyzna co najmniej 6 punktów w ramach oceny kryterium.
A.3.2 Cel projektu oraz poprawność wskaźników
Definicja kryterium:
Ocenie podlega:
trafność celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej i założeń projektu,
prawidłowość opisu i doboru wskaźników do założeń projektu i Regulaminu konkursu, w tym:
możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i produktu;
adekwatność i poprawność sformułowania wskaźników, w tym przypisanych do kwot ryczałtowych;
opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na
potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w
ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Kryterium będzie miało charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności projektów na liście wszystkich
ocenionych projektów w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska taką samą liczbę punktów.
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu,
jeśli oceniający przyzna co najmniej 6 punktów w ramach oceny kryterium.
A.3.3 Trafność doboru i opisu zadań
Definicja kryterium:
Ocenie podlega :
opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu,

9

Ogólne kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (A. KRYTERIA OGÓLNE: A.3 Kryteria merytoryczne (suma
punktów: 80))

adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego/ych problemu/ów oraz
założonych celów/wskaźników,
zgodność planowanych działań z przepisami właściwymi dla obszaru merytorycznego,
podział zadań (lider/partner) o ile projekt realizowany jest w partnerstwie,
trwałość projektu (o ile dotyczy),
harmonogram zadań,
sposób zarządzania projektem.
Ocenie podlega, czy opis zadań jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na
potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w
ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu,
jeśli oceniający przyzna co najmniej 15 punktów w ramach oceny kryterium.
A.3.4 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów
Definicja kryterium:
Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i partnera/ów (jeżeli projekt realizowany jest
w partnerstwie), tj.:
doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt, na
danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową,
potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu,
potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu.
zasadność partnerstwa
Ocenie podlega, czy opis potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i partnera/ów jest adekwatny do założeń
projektu i Regulaminu konkursu.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na
potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w
ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Projekt może uzyskać maksymalnie 15 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.3.5 Budżet projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega:
1.

zgodność budżetu projektu z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
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2014-2020.
2.

niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu, w tym:
czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów
projektu,
czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy/partnera (chyba że stanowią
wkład własny),

3.

racjonalność i efektywność planowanych wydatków, w tym:
czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz planowanych produktów
projektu,
czy są zgodne ze standardami i cenami rynkowymi towarów i usług,
czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów
realizacji zadań.

4.

poprawność sporządzenia budżetu (m.in. koszty pośrednie, cross-financing, środki trwałe, wkład własny,
jednostki miar, błędne wyliczenia).

Ocenie podlega, czy budżet projektu jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na
potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w
ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu,
jeśli oceniający przyzna co najmniej 12 punktów w ramach oceny kryterium.

A.4. KRYTERIUM NEGOCJACYJNE
A.4.1 Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym
Opis znaczenia
kryterium:

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy negocjacje

13

zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza, że:
- do wniosku zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach
oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń
dokonanych podczas negocjacji lub
- KOP uzyska od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia dotyczące określonych zapisów
we wniosku, wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub

Weryfikacja
kryterium
dokonywana tylko
w przypadku
wniosków
skierowanych do
etapu negocjacji.

13

Negocjacje – proces uzyskiwania informacji i wyjaśnień od wnioskodawców lub poprawiania/uzupełniania projektu w oparciu
o uwagi dotyczące spełniania kryteriów wyboru projektów, dla których przewidziano taką możliwość, zgodnie z art. 45 ust. 3
ustawy wdrożeniowej, zakończony weryfikacją projektu pod względem spełnienia zero-jedynkowego kryterium wyboru projektów
w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP.
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przewodniczącego KOP i przekazane informacje/wyjaśnienia zostaną zaakceptowane
przez KOP lub
14

- negocjacje zostały podjęte

i zakończone

15

w terminie wyznaczonym przez KOP.

Jeżeli:
a) do wniosku nie zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach
oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń
dokonanych podczas negocjacji lub
b) KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyjaśnień dotyczących określonych
zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub
przewodniczącego KOP lub przekazane wyjaśnienia/informacje nie zostaną
zaakceptowane przez KOP lub
c) do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające z kart oceny projektu lub
uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji lub
d) negocjacje nie zostały podjęte lub zakończone w ostatecznym terminie wyznaczonym
przez KOP;
etap negocjacji kończy się wynikiem negatywnym.

Kryterium weryfikowane po przeprowadzeniu procesu negocjacji w oparciu o wniosek
o dofinansowanie projektu i ustalenia dokonane podczas negocjacji.

14

Przez “podjęcie negocjacji” należy rozumieć przesłanie w wyznaczonym przez KOP terminie skanu podpisanej przez
wnioskodawcę odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne KOP na adres e-mail wskazany w informacji o zakwalifikowaniu projektu
do etapu negocjacji lub dostarczenie w wyznaczonym przez KOP terminie (decyduje data wpływu) do Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym podpisanej przez wnioskodawcę odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne KOP
15

Przez „zakończenie procesu negocjacji” należy rozumieć złożenie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej o tożsamej
sumie kontrolnej w wyznaczonym przez KOP terminie
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9.1.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W RAMACH ZIT (Lp. konkursu: A.1)

9.1
WŁĄCZENIE
SPOŁECZNE
OPIEKUŃCZYCH W RAMACH ZIT

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
RPO WK-P 2014-2020

I

ROZWÓJ

USŁUG

9.1.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W RAMACH ZIT
FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020
Priorytet
inwestycyjny
Schemat

Lp. konkursu

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia
(Cel szczegółowy 1)
9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Schemat – Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego
Planowany
kwartał
rozpoczęcia
naboru16

A.1

Projekty grantowe

TAK

Planowana
alokacja (zł)

1 751 265 PLN

I

II

X

III

NIE

IV

X

Wymagany wkład własny beneficjenta
TAK

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

X

NIE

Minimalny udział wkładu
własnego

15%

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane
w oparciu o:
a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze
indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub
17
zawodowej i/lub edukacyjnej
2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty,
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym;
b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej

16

Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok.
17

Katalog instrumentów możliwych do stosowania zostanie określony przez IZ RPO WK-P w Regulaminie konkursu.
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i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ)

18

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I
OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu

25%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu

35%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)

15%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie

113

Liczba osób z niepełnosprawnościami
wsparciem w programie

17

objętych

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

19

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1 Realizacja projektu odbywa się na wskazanym obszarze
Definicja kryterium:
20

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT BTOF .
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Strategii ZIT.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Opis znaczenia kryterium:
18

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.
19

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 94/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 27 listopada 2018 r.

20

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczająca obszar
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.
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Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.2 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu:
1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu
o:
a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze
indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub
21
zawodowej i/lub edukacyjnej
2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez
podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym;

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i
22
społecznej osób z niepełno sprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w
Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których
mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego .
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie

21

Katalog instrumentów możliwych do stosowania zostanie określony przez IZ RPO WK-P w Regulaminie konkursu.

22

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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wskazanym w Regulaminie konkursu
B.1.3 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest:
jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna
posiadająca osobowość prawną.
W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot
wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi każdy z następujących
podmiotów:
a. jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna
posiadająca osobowość prawną;
b. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe)
posiadające osobowość prawną;
23
c. podmioty ekonomii społecznej .

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.4 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o
dofinansowanie wynosi 100 000 zł.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

23

Podmiot ekonomii społecznej to:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym:
i)CIS i KIS;
ii)ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust 3
pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w
oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz.1285, z póżn. zm).
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Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.5 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie
przekracza 85%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych wskazany we wniosku o dofinansowanie na poziomie
projektu nie przekracza 85%.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.6 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WKP, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P
24
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego
lub
pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
oraz
ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed
zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji
społecznej,
• osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w szczególności z obszarów zdegradowanych, w tym
objętych rewitalizacją,
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w
takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące
obowiązki opiekuńcze.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z

24

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)
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zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.7 Wnioskodawca zakłada, iż projekt kończy się nie później niż 30.06.2023 r. a zakładany
maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy planowany okres realizacji projektu jest prawidłowo
wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty
końcowej nie później niż na 30.06.2023 r. oraz realizacja projektu
planowana jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
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.
Na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach, na pisemną
prośbę beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wyrazić
zgodę na wydłużenie tego okresu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.8 Projekt zakłada efektywność społeczną i zatrudnieniową
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawca założył we wniosku o dofinansowanie
projektu odpowiedni poziom efektywności społecznej i zatrudnieniowej:
a. w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom
efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej – 12%.
b. w odniesieniu do pozostałych osób lub środowisk zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom
efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej – 25%;
We wniosku o dofinansowanie konieczne jest oddzielne określenie
wskaźników specyficznych dla projektu:
- wskaźnika efektywności społecznej dla osób z niepełnosprawnościami;
- wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób z
niepełnosprawnościami;
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- wskaźnika efektywności społecznej dla pozostałych osób lub środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób lub
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wyłączenie
z
obowiązku
stosowania
kryterium
efektywności
zatrudnieniowej stosuje się do:
a. osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania
i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
b. osób do 18 roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
c. osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji
podjęły naukę w formach szkolnych.
Powyższe wyłączenie, co do efektywności zatrudnieniowej musi być przez
wnioskodawcę wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu tak, aby
oceniający miał możliwość poprawnego zweryfikowania zastosowanego
wyłączenia.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.9 Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia dla określonych kategorii osób w
ramach grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy kryteria rekrutacji uczestników projektu zapewniają
preferencje dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z wszystkich wymienionych poniższej kategorii osób:
25
- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego ;
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
26
- z niepełnosprawnością sprzężoną , oraz osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych);
- korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
(indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w projekcie nie
jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ;

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

25

Wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek kwalifikujących do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
26

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.

19

9.1.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W RAMACH ZIT (Lp. konkursu: A.1)

- zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych
w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach
rewitalizacji.
Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie powinien zawrzeć
informację o zapewnieniu preferencji na etapie rekrutacji do projektu,
wszystkich ww. kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.10 Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 15,00%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00%
wydatków kwalifikowalnych.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.11 W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych podmiotów przez okres co
najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu
podmiotów w szczególności nowo utworzonych CIS lub KIS przez okres co
najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość musi być
zapewniona z innego źródła niż środki europejskie.
Trwałość rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług w ramach
utworzonych w projekcie podmiotów w zakresie zbliżonym do usługi
świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2
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Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.12 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń i kursów zawodowych lub kształcenia
formalnego to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem).
Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez
przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu)
Definicja kryterium:
Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w
postaci kursów, szkoleń zawodowych lub kształcenia formalnego.
Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na
zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu
kwalifikacji i/lub kompetencji.
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który
uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba
osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia.
Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien
spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj.
wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji
oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane
będzie w 4 etapach:
Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy
docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS,
który będzie poddany ocenie;

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w
projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną
uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;
Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych
kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie;
Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z
przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się)
po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu
zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do
nabytej kompetencji.
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w
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wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawarte są w załączniku do
Regulaminu konkursu: „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania
kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego”.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w
Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w
ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego .
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.13 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie
przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie
trwałość projektu.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w
ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w
przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej
równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich
projektu.
Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z
EFS należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w
ramach projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania
trwałości projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz
beneficjenta.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w
Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których
mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
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Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
C. KRYTERIA STRATEGICZNE ZIT
C.1 KRYTERIA STRATEGICZNE – DOSTĘPU
C.1.1 Zgodność ze strategią rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Definicja kryterium:
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie
podlega, w szczególności, czy:
-proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami
opisanymi w Strategii ZIT BTOF.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Strategii ZIT.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

C.2 KRYTERIA STRATEGICZNE – PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryteriów:

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających podczas oceny spełniania kryteriów merytorycznych
oraz spełniają kryteria strategiczne dostępu i premiujące, otrzymują
premię punktową (maksymalnie 30 punktów).
Projekty, które nie spełniają kryteriów strategicznych premiujących,
nie tracą punktów uzyskanych w ramach kryteriów merytorycznych.
Waga punktowa poszczególnych kryteriów strategicznych
premiujących określona jest przy definicji kryterium.

C.2.1 Projekt zakłada realizację wsparcia wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie w 100% skierowane do
osób:
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub
27
- z niepełnosprawnością sprzężoną , oraz osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych).

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Wprowadzenie kryterium służy zwiększeniu wsparcia dla grup szczególnie
defaworyzowanych, mających specyficzne trudności zarówno w obszarze
27

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności
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społecznym jak i zawodowym oraz zdrowotnym.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak - 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.2 Projekt zakłada partnerstwo z podmiotem ekonomii społecznej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca zakłada realizację projektu w
28
partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej .
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.3 Projekt charakteryzuje się wysoką efektywnością kosztową
Definicja kryterium:
Ocenie podlega stopień w jakim wnioskodawca tworząc budżet projektu
zadbał o wysoką efektywność kosztową zaplanowanych do realizacji
zadań. Kryterium zapewnia preferowanie projektów, których wartość
wszystkich kosztów projektowych w przeliczeniu na jedną osobę
wykazaną we wskaźniku „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie” nie
29
przekracza 14.000,00 zł .
W związku z koniecznością zapewnienia osiągnięcia optymalnego
poziomu
wskaźników
zaplanowanych dla
Poddziałania
9.1.1,
wprowadzono kryterium premiujące. Nie powoduje to jednocześnie
ograniczenia w zakresie dostępu do dofinansowania projektów
uwzględniających
specyficzne
wsparcie
dla
grup
szczególnie
defaworyzowanych, których wsparcie wymaga większych środków na ich
indywidualne wsparcie w ramach danego przedsięwzięcia.

28

Podmiot ekonomii społecznej to:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym:
i)CIS i KIS;
ii)ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust 3
pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w
oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz.1285, z póżn. zm).
29
Do 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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Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.4 Projekt zakłada wykorzystanie skutecznych rozwiązań lub produktów wypracowanych
w ramach projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER
Definicja kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada
wykorzystanie skutecznych rozwiązań lub produktów wypracowanych w
ramach projektów innowacyjnych: Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach tego kryterium należy wskazać konkretne rozwiązanie lub
produkt, który będzie korespondował z zaplanowanymi w projekcie
działaniami /formami wsparcia dla grupy docelowej.
Przykłady wypracowanych rozwiązań lub produktów wskazano na stronie
www.kiw-pokl.org.pl (w tym w zakładce: Innowacje PO KL 2014-2020 –
plik Rekomendacje na 2014-2020 Zatrudnienie i integracja społeczna
(RPO)).

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.Punkty będą przyznawane w następujący
sposób:
Tak - 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.5 Projekt zakłada realizację programu aktywności lokalnej

30

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt zakłada realizację programu aktywności
lokalnej (PAL).
Punkty będą przyznawane projektom, w których zaplanowano realizację
ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej w oparciu o program aktywności
lokalnej.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

30

Program aktywności lokalnej - partnerstwo lokalne zainicjowane przez OPS, inną jednostkę organizacyjną samorządu
terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów
społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla
zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach
konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.
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Tak – 7 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje oraz ocena strategiczna ZIT
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9.1
WŁĄCZENIE
SPOŁECZNE
OPIEKUŃCZYCH W RAMACH ZIT

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
RPO WK-P 2014-2020

I

ROZWÓJ

USŁUG

9.1.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W RAMACH ZIT
FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia
(Cel szczegółowy 1)

Priorytet
inwestycyjny

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Schemat

Schemat nr 1 – Projekty, w których wartość wnioskowanego
dofinansowania nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 100 000
Euro
Schemat nr 2 - Projekty, w których wartość wnioskowanego
dofinansowania przekracza wyrażoną w zł równowartość 100 000 Euro

Lp. konkursu

A.2

I

II

TAK

Projekty grantowe
Planowana
alokacja (zł)

Planowany
kwartał
rozpoczęcia
naboru31

III

NIE

IV

X

X

Schemat nr 1 - 1 000 000 PLN
Schemat nr 2 - 2 426 435 PLN
(planowany podział konkursu na rundy)
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

X

NIE

Minimalny udział wkładu
własnego

15%

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane
w oparciu o:
a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze
indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub
32
zawodowej i/lub edukacyjnej
2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne

31

Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok.
32

Katalog instrumentów możliwych do stosowania zostanie określony przez IZ RPO WK-P w Regulaminie konkursu.
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włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty,
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym;
b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej
33
i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ)
ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I
OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu

25%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu

35%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)

15%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie

222

Liczba osób z niepełnosprawnościami
wsparciem w programie

33

objętych

D. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

34

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1 Realizacja projektu odbywa się na wskazanym obszarze
Definicja kryterium:
35

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT BTOF .
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z

Stosuje się
do
typu/typów

1-2

33

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.
34

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 59/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 16 września 2019r.

35

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczająca obszar
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.
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zapisów Strategii ZIT.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

(nr)

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.2 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu:
1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu
o:
a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze
indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub
36
zawodowej i/lub edukacyjnej
2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez
podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym;

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i
37
społecznej osób z niepełno sprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w
Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których
mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego .
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

36

Katalog instrumentów możliwych do stosowania zostanie określony przez IZ RPO WK-P w Regulaminie konkursu.

37

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.

29

9.1.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W RAMACH ZIT (Lp. konkursu: A.2)

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu
B.1.3 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest:
jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna
posiadająca osobowość prawną.
W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot
wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi każdy z następujących
podmiotów:
a. jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna
posiadająca osobowość prawną;
b. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe)
posiadające osobowość prawną;
38
c. podmioty ekonomii społecznej .

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.4 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o
dofinansowanie wynosi 100 000 zł.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

38

Definicja Podmiotu ekonomii społecznej zgodna ze Słownikiem pojęć wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020

30

9.1.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W RAMACH ZIT (Lp. konkursu: A.2)

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.5 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie
przekracza 85%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych wskazany we wniosku o dofinansowanie na poziomie
projektu nie przekracza 85%.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.6 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WKP, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P
39
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego
lub
pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
oraz
ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed
zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji
społecznej,
• osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w szczególności z obszarów objętych programami
rewitalizacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w
takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące
obowiązki opiekuńcze.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata

39

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)
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2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.7 Wnioskodawca zakłada, iż projekt kończy się nie później niż 30.06.2023 r. a zakładany
maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy planowany okres realizacji projektu jest prawidłowo
wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty
końcowej nie później niż na 30.06.2023 r. oraz realizacja projektu
planowana jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe
zaplanowanie przedsięwzięć.
Kryterium służy zwiększeniu efektywności i pozwoli na osiągnięcie
założonych celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie finansowe
projektu.
Na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach, na pisemną
prośbę beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wyrazić
zgodę na wydłużenie tego okresu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.8 Projekt zakłada efektywność społeczną i zatrudnieniową
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawca założył we wniosku o dofinansowanie
projektu odpowiedni poziom efektywności społecznej i zatrudnieniowej:
a. w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom
efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej – 12%.
b. w odniesieniu do pozostałych osób lub środowisk zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom
efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej – 25%;
We wniosku o dofinansowanie konieczne jest oddzielne określenie
wskaźników specyficznych dla projektu:
- wskaźnika efektywności społecznej dla osób z niepełnosprawnościami;
- wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób z
niepełnosprawnościami;
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- wskaźnika efektywności społecznej dla pozostałych osób lub środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób lub
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wyłączenie
z
obowiązku
stosowania
kryterium
efektywności
zatrudnieniowej stosuje się do:
a. osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania
i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
b. osób do 18 roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
c. osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji
podjęły naukę w formach szkolnych.
Powyższe wyłączenie, co do efektywności zatrudnieniowej musi być przez
wnioskodawcę wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu tak, aby
oceniający miał możliwość poprawnego zweryfikowania zastosowanego
wyłączenia.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.9 Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia dla określonych kategorii osób w
ramach grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy kryteria rekrutacji uczestników projektu zapewniają
preferencje dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z wszystkich wymienionych poniższej kategorii osób:
40
- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego ;
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
41
- z niepełnosprawnością sprzężoną , oraz osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych);
- korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
(indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w projekcie nie
jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ;

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

40

Wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek kwalifikujących do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
41

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.
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- zamieszkujących na obszarach objętych programem rewitalizacji
uwzględnionych w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym
przez IZ RPO zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w
42
programach operacyjnych na lata 2014-2020 .
Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie powinien zawrzeć
informację o zapewnieniu preferencji na etapie rekrutacji do projektu,
wszystkich ww. kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.10 Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 15,00%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00%
wydatków kwalifikowalnych.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.11 W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych podmiotów przez okres co
najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu
podmiotów w szczególności nowo utworzonych CIS lub KIS przez okres co
najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość musi być
zapewniona z innego źródła niż środki europejskie.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

42

Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktualny na dzień ogłoszenia naboru i stanowi
załącznik do regulaminu konkursu.
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Trwałość rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług w ramach
utworzonych w projekcie podmiotów w zakresie zbliżonym do usługi
świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.12 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń i kursów zawodowych lub kształcenia
formalnego to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem).
Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez
przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu)
Definicja kryterium:
Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w
postaci kursów, szkoleń zawodowych lub kształcenia formalnego.
Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na
zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu
kwalifikacji i/lub kompetencji.
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który
uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba
osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia.
Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien
spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj.
wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji
oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane
będzie w 4 etapach:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy
docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS,
który będzie poddany ocenie;
Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w
projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną
uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. Informacje
wymagane w etapie II powinny zostać zdefiniowane w programie
zajęć/kursu/szkolenia itp. oraz w wydawanym uczestnikowi dokumencie
potwierdzającym uzyskanie kompetencji (np. jako załącznik do
zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu itp.);
Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych
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kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie;
Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z
przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się)
po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu
zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do
nabytej kompetencji.
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w
wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawarte są w załączniku do
Regulaminu konkursu: „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania
kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego”.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w
Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w
ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego .
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.13 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie
przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie
trwałość projektu.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w
ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w
przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
Wydatki w ramach cross-financingu oraz środków trwałych w projektach
współfinansowanych z EFS należy rozumieć w sposób wskazany w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w
ramach projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania
trwałości projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz
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beneficjenta.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w
Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których
mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
E. KRYTERIA STRATEGICZNE ZIT
C.1 KRYTERIA STRATEGICZNE – DOSTĘPU
C.1.1 Zgodność ze strategią rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Definicja kryterium:
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie
podlega, w szczególności, czy:
-proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami
opisanymi w Strategii ZIT BTOF.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Strategii ZIT.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

C.2 KRYTERIA STRATEGICZNE – PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryteriów:

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających podczas oceny spełniania kryteriów merytorycznych
oraz spełniają kryteria strategiczne dostępu i premiujące, otrzymują
premię punktową (maksymalnie 30 punktów).
Projekty, które nie spełniają kryteriów strategicznych premiujących,
nie tracą punktów uzyskanych w ramach kryteriów merytorycznych.
Waga punktowa poszczególnych kryteriów strategicznych
premiujących określona jest przy definicji kryterium.

C.2.1 Projekt zakłada realizację wsparcia wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami
Definicja kryterium:

Stosuje się

1-2
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Ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie w 100% skierowane do
osób:
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub
43
- z niepełnosprawnością sprzężoną , oraz osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną
i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu
zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów
Zdrowotnych).

do
typu/typów
(nr)

Wprowadzenie kryterium służy zwiększeniu wsparcia dla grup szczególnie
defaworyzowanych, mających specyficzne trudności zarówno w obszarze
społecznym jak i zawodowym oraz zdrowotnym.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak - 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.2 Projekt zakłada partnerstwo z podmiotem ekonomii społecznej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca zakłada realizację projektu w
44
partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej .
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.3 Projekt charakteryzuje się wysoką efektywnością kosztową
Definicja kryterium:
Ocenie podlega stopień w jakim wnioskodawca tworząc budżet projektu
zadbał o wysoką efektywność kosztową zaplanowanych do realizacji
zadań. Kryterium zapewnia preferowanie projektów, których wartość
wszystkich kosztów projektowych w przeliczeniu na jedną osobę
wykazaną we wskaźniku „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie” nie
45
przekracza 14.000,00 zł .
W związku z koniecznością zapewnienia osiągnięcia optymalnego
poziomu
wskaźników
zaplanowanych
dla
Poddziałania
9.1.1,
wprowadzono kryterium premiujące. Nie powoduje to jednocześnie

43

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności

44

Definicja Podmiotu ekonomii społecznej to:zgodna ze Słownikiem pojęć wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020
45
Do 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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ograniczenia w zakresie dostępu do dofinansowania projektów
uwzględniających
specyficzne
wsparcie
dla
grup
szczególnie
defaworyzowanych, których wsparcie wymaga większych środków na ich
indywidualne wsparcie w ramach danego przedsięwzięcia.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.4 Projekt zakłada wykorzystanie skutecznych rozwiązań lub produktów wypracowanych
w ramach projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER
Definicja kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada
wykorzystanie skutecznych rozwiązań lub produktów wypracowanych w
ramach projektów innowacyjnych: Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach tego kryterium należy wskazać konkretne rozwiązanie lub
produkt, który będzie korespondował z zaplanowanymi w projekcie
działaniami /formami wsparcia dla grupy docelowej.
Przykłady wypracowanych rozwiązań lub produktów wskazano na stronie
www.kiw-pokl.org.pl (w tym w zakładce: Innowacje PO KL 2014-2020 –
plik Rekomendacje na 2014-2020 Zatrudnienie i integracja społeczna
(RPO)).

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.Punkty będą przyznawane w następujący
sposób:
Tak - 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.5 Projekt zakłada realizację programu aktywności lokalnej

46

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt zakłada realizację programu aktywności
lokalnej. Punkty będą przyznawane projektom, w których zaplanowano
realizację ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej w oparciu o program
aktywności lokalnej.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

46

Program aktywności lokalnej - partnerstwo lokalne zainicjowane przez OPS, inną jednostkę organizacyjną samorządu
terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów
społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla
zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach
konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.
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EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 7 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje oraz ocena strategiczna ZIT
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
RPO WK-P 2014-2020

9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych
9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług
środowiskowych opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Priorytet inwestycyjny

9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym

Schemat

Lp. konkursu

Schemat - Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego
Planowany kwartał
rozpoczęcia
A.1
naboru47

II

TAK

Projekty grantowe
Planowana alokacja
(zł)

I

X

III

IV

NIE

X

855 580 PLN
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu
własnego

15%

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad
osobami niesamodzielnymi, świadczone w lokalnej społeczności
obejmujące:
48

Typ/typy
projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:
i. dziennych domów pobytu,
ii. środowiskowych domów samopomocy,
iii. klubów samopomocy,
iv. mieszkań chronionych i wspomaganych,
v. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku
w tym:
i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką
i inne formy samopomocowe,
iii. usługi asystenckie;
c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np.
teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych
wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych
w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy
wykorzystaniu nowych technologii;

47

Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok.
48

Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).
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d. uzupełniająco do typu a, b, c:
i. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad
osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność
osób
(w tym
sprzętu
pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego
i
medycznego),
ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób
niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych
w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin
i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych
(m.in.: kształcenie, poradnictwo).
ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I
OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu

11

Liczba
utworzonych
w
programie
miejsc
świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych
istniejących po zakończeniu projektu

-

Liczba
utworzonych
w
programie
miejsc
świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych
i chronionych istniejących po zakończeniu projektu

-

Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę
instytucjonalną na rzecz usług społecznych
świadczonych w społeczności lokalnej w programie

-

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie

77

Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w
społeczności lokalnej w programie

-

Liczba

-

osób

zagrożonych

ubóstwem

lub
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wykluczeniem społecznym objętych usługami w
postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w
programie
B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

49

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1 Realizacja projektu odbywa się na wskazanym obszarze
Definicja kryterium:
50

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT BTOF .
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Strategii ZIT.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje
się do
typu/typów
(nr)

1

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.2 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego
i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.
W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot
wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi może być każdy inny podmiot z
wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Jednocześnie wnioskodawca zawsze musi prowadzić w swojej działalności
statutowej usługi społeczne.
W przypadku projektu partnerskiego kiedy realizatorem usług społecznych w
projekcie jest zarówno Wnioskodawca jak i Partner to usługi społeczne muszą
prowadzić w swojej działalności statutowej zarówno Partner jak i
Wnioskodawca.
W przypadku projektu partnerskiego, w którym Partner nie realizuje usług
społecznych a bierze udział w innego rodzaju działaniach nie jest wymagane,
aby prowadził w swojej działalności statutowej usługi społeczne.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych (tj. np.
usług opiekuńczych) i zdrowotnych, ww. podmioty muszą prowadzić w swojej
działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne (tj. np. usługi
opiekuńcze) i zdrowotne.

49

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 94/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 27 listopada 2018 r.

50

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczająca obszar
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.
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Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.3 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu:
1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad
osobami niesamodzielnymi, świadczone w lokalnej społeczności
obejmujące:
51

a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:
i. dziennych domów pobytu,
ii. środowiskowych domów samopomocy,
iii. klubów samopomocy,
iv. mieszkań chronionych i wspomaganych,
v. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w
środowisku w tym:
i.
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
ii.
usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc
sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
iii.
usługi asystenckie;

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np.
teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych
wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych
w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy
wykorzystaniu nowych technologii;
d. uzupełniająco do typu a, b, c:
i.
sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad
osobami
niesamodzielnymi
lub
sprzętu
zwiększającego
samodzielność
osób
(w tym
sprzętu
pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i medycznego,
ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo
osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych
w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin
51

Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).
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i opiekunów faktycznych służące poprawie
opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

jakości

usług

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu
B.1.4 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł
Definicja kryterium:

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o
dofinansowanie wynosi 100 000 zł.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.5 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie
przekracza 85%
Definicja kryterium:

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
wskazany we wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie
przekracza 85%.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.6 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej
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Definicja kryterium:

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WK-P,
tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują
52
osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku
innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego
oraz
ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w
takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki
opiekuńcze

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.7 Wnioskodawca zakłada, iż projekt kończy się nie później niż 30.06.2023 r. a zakładany
maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy planowany okres realizacji projektu jest prawidłowo
wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty
końcowej nie później niż na 30.06.2023 r. oraz realizacja projektu planowana
jest przez okres maksymalnie 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.
Na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach, na pisemną
prośbę beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wyrazić
zgodę na wydłużenie tego okresu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

52

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

46

9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (Lp. konkursu: A.1)

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.8 Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 15,00%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków
kwalifikowalnych.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.9 Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych, a usługi asystenckie są
świadczone dla osób z niepełnosprawnościami.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy:
- jeśli w projekcie zaplanowano realizacje usług opiekuńczych są one
53
skierowane dla osób niesamodzielnych
- jeśli w projekcie zaplanowano realizacje usług asystenckich są one
54
świadczone dla osób z niepełnosprawnościami
Nie wyklucza to możliwości realizacji wsparcia dla rodzin i opiekunów
faktycznych służącego poprawie jakości usług opiekuńczych.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,

53

osoba niesamodzielna - osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w
związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
54

osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 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 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020.
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w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.10 Projekt nie zakłada tworzenia nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie
opieki instytucjonalnej oraz utrzymywania dotychczas istniejących miejsc w formie opieki
instytucjonalnej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu wnioskodawca nie założył tworzenia
nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie opieki
instytucjonalnej oraz nie zaplanował utrzymywania dotychczas istniejących
miejsc opieki instytucjonalnej.
Jednocześnie IZ RPO dopuszcza możliwość wsparcia dla osób będących w
opiece instytucjonalnej, w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w
ramach usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczynia się to
do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci
usług świadczonych w społeczności lokalnej.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.11 Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia dla określonych kategorii osób w
ramach grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy kryteria rekrutacji uczestników projektu zapewniają
preferencje dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z wszystkich wymienionych poniższej kategorii osób:
55

- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego ;
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
56
- z niepełnosprawnością sprzężoną , oraz osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych);
- korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
(indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest
tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ;
- zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych
w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach
rewitalizacji.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie powinien zawrzeć
55

Wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek kwalifikujących do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
56

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności
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informację o zapewnieniu preferencji na etapie rekrutacji do projektu,
wszystkich ww. kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.12 Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i/lub
opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi
w społeczności lokalnej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy każdorazowo wsparcie prowadzi do zwiększenia liczby
miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej oraz liczby
osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w odniesieniu
do:
a. miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich,
b. miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych
i/lub chronionych (bez pogorszenia jakości świadczonych usług);
prowadzonych przez danego wnioskodawcę w stosunku do danych z roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.13 W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług
społecznych co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu:
a. miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich,
b. miejsc
świadczenia
usług
utworzonych
w
mieszkaniach
wspomaganych i/lub chronionych
co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie.

49

9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (Lp. konkursu: A.1)

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do
świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach
projektu i podobnej jakości.
W przypadku usług opiekuńczych i asystenckich trwałość rozumiana jest
jako gotowość do świadczenia usług na rzecz takiej samej liczby osób, jaka
objęta była wsparciem w ramach projektu.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.14 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie
przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie
trwałość projektu.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w
ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w
przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej
równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich
projektu.
Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z EFS
należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach
projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości
projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.15 Projekt zakłada wsparcie w pierwszej kolejności osób z niepełnosprawnościami i osób
niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy w kryteriach rekrutacji uczestników projektu
zapewniono
wsparcie w pierwszej kolejności dla osób z
niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie
gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w Ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie powinien zawrzeć
informację o zapewnieniu wsparcia w pierwszej kolejności osób z
niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
C. KRYTERIA STRATEGICZNE ZIT
C.1 KRYTERIA STRATEGICZNE – DOSTĘPU
C.1.1 Zgodność ze strategią rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Definicja kryterium:
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega,
w szczególności, czy:
-proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami
opisanymi w Strategii ZIT BTOF
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Strategii ZIT.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
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Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

C.2 KRYTERIA STRATEGICZNE – PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryteriów:

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających podczas oceny spełniania kryteriów merytorycznych
oraz spełniają kryteria strategiczne dostępu i premiujące, otrzymują
premię punktową (maksymalnie 20 punktów).
Projekty, które nie spełniają kryteriów strategicznych premiujących,
nie tracą punktów uzyskanych w ramach kryteriów merytorycznych.
Waga punktowa poszczególnych kryteriów strategicznych
premiujących określona jest przy definicji kryterium.

C.2.1 Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem
57
ekonomii społecznej .
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.2 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Strategii ZIT
Definicja kryterium:

57

Stosuje się

1

Podmiot ekonomii społecznej to:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o
spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o
której mowa w art. 3 ust 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające
w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz.1285, z póżn. zm).
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Ocenie podlega w jakim stopniu projekt wpływa na realizację wskaźnika
wynikającego ze Strategii ZIT, tj. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi
w interesie ogólnym w programie. Punkty będą odzwierciedlały procent
realizacji wskaźnika wynikającego ze Strategii ZIT.

do
typu/typów
(nr)

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 2% - 0 pkt,
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 2% < 5% - 5 pkt,
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 5% - 10 pkt,
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Strategii ZIT.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje oraz ocena strategiczna ZIT.
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
RPO WK-P 2014-2020

9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych
9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług
Cel szczegółowy
środowiskowych opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
RPO WK-P 2014-2020
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Priorytet inwestycyjny

Schemat

Lp. konkursu

9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym
Schemat nr 1 – Projekty, w których wartość wnioskowanego
dofinansowania nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 100 000
Euro
Schemat nr 2 - Projekty, w których wartość wnioskowanego
dofinansowania przekracza wyrażoną w zł równowartość 100 000 Euro

A.2

I

II

TAK

Projekty grantowe
Planowana alokacja
(zł)

Planowany kwartał
rozpoczęcia
naboru58

III
NIE

IV

X

X

Schemat nr 1 – 3 000 000 PLN
Schemat nr 2 – 6 676 609 PLN
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu
własnego

15%

2. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla
osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz
usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami,
59
świadczonych w lokalnej społeczności obejmujące :
60

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:
i. dziennych domów pobytu,
ii. środowiskowych domów samopomocy,
iii. klubów samopomocy,
iv. mieszkań chronionych i wspomaganych,
v. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
2. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku
w tym:
iv. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,

58

Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok.
59

60

Zmiana nazwy uzależniona jest od akceptacji zmiany SzOOP w tym zakresie.
Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).
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v. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką
i inne formy samopomocowe,
61

3. rozwój usług asystenckich ;
4. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np.
teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych
wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych
w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy
wykorzystaniu nowych technologii;
5. uzupełniająco do typu a, b, c, d:
iv. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad
osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i lub
sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
v. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np.
likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
dowożenie posiłków),
vi. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin
i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych
(m.in.: kształcenie, poradnictwo).
ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I
OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu

315

Liczba
utworzonych
w
programie
miejsc
świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych
istniejących po zakończeniu projektu

-

Liczba
utworzonych
w
programie
miejsc
świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych
i chronionych istniejących po zakończeniu projektu

-

Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę
instytucjonalną na rzecz usług społecznych
świadczonych w społeczności lokalnej w programie

-

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Nazwa wskaźnika

61

Wartość docelowa wskaźnika

Zmiana brzmienia typów projektów uzależniona jest od akceptacji zmian SZOOP w tym zakresie .
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W podziale na:
Mężczyzn

Kobiety

Ogółem
w konkursie

Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie

709

Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w
społeczności lokalnej w programie

-

Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami w
postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w
programie

-

C. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

62

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1 Realizacja projektu odbywa się na wskazanym obszarze
Definicja kryterium:
63

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT BTOF .
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Strategii ZIT.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.2 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest podmiot z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów odrębnych), który prowadzi w swojej
działalności statutowej usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze) i usługi
zdrowotne (jeśli takie są realizowane w projekcie).

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy
podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
62

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 59/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 16 września 2019 r.

63

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczająca obszar
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.
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działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Jeśli Partner jest realizatorem usług społecznych lub zdrowotnych w
projekcie, musi prowadzić w swojej działalności statutowej odpowiednio usługi
społeczne (tj. usługi opiekuńcze) lub usługi zdrowotne.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na
lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.3 Wnioskodawcą lub partnerem jest jednostka samorządu terytorialnego
Definicja kryterium:

Ocenie podlega, czy wnioskodawcą lub partnerem (jeśli dotyczy) jest
jednostka samorządu terytorialnego.
Jednostka samorządu terytorialnego musi być wskazana we wniosku o
dofinasowanie jako wnioskodawca lub partner.
Wprowadzenie kryterium umożliwi realizację zapisów Strategii ZIT w
zakresie zapewnienia koordynacji działań i zadań opierającej się o ścisłą
współpracę wszystkich zaangażowanych partnerów.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.4 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu:
1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług
asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, świadczonych
64
w lokalnej społeczności obejmujące :
a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki
i. dziennych domów pobytu,
64

65

65

w tym:

Zmiana nazwy uzależniona jest od akceptacji zmiany SzOOP w tym zakresie.
Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).
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ii. środowiskowych domów samopomocy,
iii. klubów samopomocy,
iv. mieszkań chronionych i wspomaganych,
v. innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w
środowisku w tym:
a. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
b. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc
sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
c) usługi asystenckie;
d) rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np.
teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych
wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych
w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy
wykorzystaniu nowych technologii;
e) uzupełniająco do typu a, b, c, d:
a. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad
osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub
sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego,
b. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo
osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np.
likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
dowożenie posiłków),
c. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin
i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług
opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego .
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu
B.1.5 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł
Definicja kryterium:

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o
dofinansowanie wynosi 100 000 zł.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1
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Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.6 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie
przekracza 85%
Definicja kryterium:

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
wskazany w treści wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie
przekracza 85%.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.7 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej
Definicja kryterium:

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WK-P,
tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują
66
osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku
innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego
oraz
ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w
takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki
opiekuńcze
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów

66

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)
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Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.8 Wnioskodawca zakłada, iż projekt kończy się nie później niż 30.06.2023 r. a zakładany
maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy planowany okres realizacji projektu jest prawidłowo
wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty
końcowej nie później niż na 30.06.2023 r. oraz realizacja projektu planowana
jest przez okres maksymalnie 36 miesięcy.
Okres realizacji projektu powinien zapewnić kompleksowe zaplanowanie
przedsięwzięć, co zwiększy efektywność działań i pozwoli na osiągnięcie
założonych celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie finansowe
projektu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na
wniosek beneficjenta i za zgodą IZ RPO będzie istniała możliwość
wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w kryterium, jeżeli
w ocenie IZ RPO taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i
umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IZ RPO terminie.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.9 Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 15,00%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków
kwalifikowalnych.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
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B.1.10 Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, a usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy:
- jeśli w projekcie zaplanowano realizacje usług opiekuńczych są one
skierowane dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym
67
funkcjonowaniu
- jeśli w projekcie zaplanowano realizacje usług asystenckich są one
68
świadczone dla osób z niepełnosprawnościami
Nie wyklucza to możliwości realizacji wsparcia dla rodzin i opiekunów
faktycznych służącego poprawie jakości usług opiekuńczych.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.11 Projekt nie zakłada tworzenia nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie
opieki instytucjonalnej oraz utrzymywania dotychczas istniejących miejsc w formie opieki
instytucjonalnej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu wnioskodawca nie założył tworzenia
nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie opieki
instytucjonalnej oraz nie zaplanował utrzymywania dotychczas istniejących
miejsc opieki instytucjonalnej.
Jednocześnie IZ RPO dopuszcza możliwość wsparcia dla osób będących w
opiece instytucjonalnej, w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w
ramach usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczynia się to
do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci
usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR

67

osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - osoba, która ze względu na stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z
podstawowych czynności dnia codziennego.
68

osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 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 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020.
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na lata 2014-2020
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.12 Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia dla określonych kategorii osób w
ramach grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu zapewniają
preferencje dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z wszystkich wymienionych poniższej kategorii osób:
69

- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego ;
- ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
70
- z niepełnosprawnością sprzężoną , oraz osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych);
- korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
(indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest
tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ;
- zamieszkujących na obszarach objętych programem rewitalizacji
uwzględnionych w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez
IZ RPO zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
71
operacyjnych na lata 2014-2020 .

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Mając na względzie powyższe Wnioskodawca w treści wniosku o
dofinansowanie powinien zawrzeć informację o zapewnieniu preferencji na
etapie rekrutacji do projektu, wszystkich ww. kategorii osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

69

Wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek kwalifikujących do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
70

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.

71

Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktualny na dzień ogłoszenia naboru i stanowi
załącznik do regulaminu konkursu.

63

9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (Lp. konkursu: A.2)

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.13 Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych w
społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami społecznymi świadczonymi
w społeczności lokalnej
Definicja kryterium:
72

Ocenie podlega czy każdorazowo wsparcie prowadzi do zwiększenia liczby
miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej oraz liczby
osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w odniesieniu
do:
i.
miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich,
ii.
miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych
i/lub chronionych (bez pogorszenia jakości świadczonych usług);
prowadzonych przez danego wnioskodawcę w stosunku do danych z roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.14 W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług
społecznych co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu:
73
a. miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich ,
b. miejsc świadczenia usług utworzonych w mieszkaniach
wspomaganych i/lub chronionych
co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do
świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach
projektu i podobnej jakości.

72

Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami nie dotyczy
wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych. Obowiązek zwiększania liczby osób objętych
usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez beneficjenta.
73

Obowiązek zachowania trwałości nie dotyczy miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.
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W przypadku usług opiekuńczych i asystenckich trwałość rozumiana jest
jako gotowość do świadczenia usług na rzecz takiej samej liczby osób, jaka
objęta była wsparciem w ramach projektu.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.15 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie
przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie
trwałość projektu.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w
ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w
przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
Wydatki w ramach cross-financingu oraz środków trwałych w projektach
współfinansowanych z EFS należy rozumieć w sposób wskazany w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach
projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości
projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.

Stosuje się
do typu/typów
(nr)

1

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
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B.1.16 Projekt zakłada pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych osób,
których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy w kryteriach rekrutacji uczestników projektu
zapewniono pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i
opiekuńczych osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego
kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę
w rodzinie), o którym mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie powinien zawrzeć
informację o zapewnieniu pierwszeństwa w dostępie do usług asystenckich
i opiekuńczych osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego
kryterium dochodowego.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
74

B.1.17 Wartość projektu nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn, określonej we wniosku
o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie” i kwoty 16.100,00 zł.
Definicja kryterium:
75
Ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości projektu
biorąc pod uwagę, że nie może być ona większa niż iloczyn założonej w
projekcie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie” i kwoty
16.100,00 zł.
Wprowadzenie kryterium służy zapewnieniu realizacji wskaźników
założonych w ramach Poddziałania 9.1.2.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

74

Wartość projektu obejmuje wszystkie wydatki (w tym koszty pośrednie i bezpośrednie) przewidziane w ramach projektu zgodnie z
planowanymi zadaniami.
75

Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w trakcie realizacji projektu 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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Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.

B.1.18 W projekcie założono, że w przypadku świadczenia usług w placówce zapewniającej
całodobową opiekę, nie jest ona zlokalizowana na nieruchomości, na której znajduje się inna
placówka zapewniająca całodobową opiekę lub w przypadku realizacji wsparcia w mieszkaniach
chronionych lub wspomaganych nie mogą one być zlokalizowane na nieruchomości, na której
znajduje się placówka wsparcia instytucjonalnego
Definicja kryterium:
Ocenie podlegać będzie czy
-w przypadku założenia w projekcie świadczenia usług w placówce
zapewniającej całodobową opiekę, nie jest ona zlokalizowana na
nieruchomości, na której znajduje się inna placówka zapewniająca
76
całodobową opiekę .
Jednocześnie IZ RPO podjęła decyzję, iż zasada ta nie dotyczy
placówek zapewniających opiekę wytchnieniową, pod warunkiem
77
zachowania zasad świadczenia usług w społeczności lokalnej ,
wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 rozdziale 3 pkt
32 a – d.
- w przypadku założenia w projekcie realizacji wsparcia w mieszkaniach
chronionych lub wspomaganych, nie są zlokalizowane na
78
nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium nie dotyczy projektów, w których:
- nie założono świadczenia usług w placówce zapewniającej
całodobową opiekę,
- nie założono realizacji wsparcia w mieszkaniach chronionych lub
wspomaganych.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem

76

Przez inną placówkę należy rozumieć każdą placówkę zapewniającą całodobowy pobyt, tj. placówkę opiekuńczo-pobytową
lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, niezależnie od podmiotu, który ją prowadzi. Oznacza to m.in. że jeden podmiot nie
może prowadzić kilku placówek zapewniających całodobowy pobyt na terenie jednej nieruchomości lub że różne podmioty nie
mogą prowadzić placówek zapewniających całodobowy pobyt na terenie tej samej nieruchomości.
77
Definicja Usług społeczne świadczone w społeczności lokalnej zgodna z definicją określoną w Słowniku pojęć wskazanym w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
78
Definicja opieki instytucjonalnej zgodna z definicją określoną w Słowniku pojęć wskazanym w 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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środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
C. KRYTERIA STRATEGICZNE ZIT
C.1 KRYTERIA STRATEGICZNE – DOSTĘPU
C.1.1 Zgodność ze strategią rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Definicja kryterium:
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega,
w szczególności, czy:
-proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami
opisanymi w Strategii ZIT BTOF
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Strategii ZIT.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

C.2 KRYTERIA STRATEGICZNE – PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryteriów:

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających podczas oceny spełniania kryteriów merytorycznych
oraz spełniają kryteria strategiczne dostępu i premiujące, otrzymują
premię punktową (maksymalnie 20 punktów).
Projekty, które nie spełniają kryteriów strategicznych premiujących,
nie tracą punktów uzyskanych w ramach kryteriów merytorycznych.
Waga punktowa poszczególnych kryteriów strategicznych
premiujących określona jest przy definicji kryterium.

C.2.1 Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem
79
ekonomii społecznej (PES) .
PES może pełnić w projekcie rolę lidera lub partnera.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

79

Definicja Podmiotu ekonomii społecznej zgodna ze Słownikiem pojęć wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020.
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Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.2 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Strategii ZIT
Definicja kryterium:
Ocenie podlega w jakim stopniu projekt wpływa na realizację wskaźnika
wynikającego ze Strategii ZIT, tj. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi
w interesie ogólnym w programie. Punkty będą odzwierciedlały procent
realizacji wskaźnika wynikającego ze Strategii ZIT.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 2% - 0 pkt,
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 2% < 5% - 5 pkt,
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 5% - 10 pkt,

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Strategii ZIT.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje oraz ocena strategiczna ZIT.
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANI
E RPO WK-P 2014-2020

9.2 Włączenie społeczne
9.2.1 Aktywne włączenie społeczne
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia

Priorytet
inwestycyjny

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Działania na rzecz aktywnego włączenia społecznego i powrót na rynek pracy

Schemat

Schemat 1 – projekty w ramach polityki terytorialnej – OSI, ORSG
Schemat 2 – projekty poza polityką terytorialną

Lp. konkursu

A.1

Projekty
grantowe
Planowana
alokacja (zł)

Planowany kwartał
rozpoczęcia
naboru80

I

X

II

TAK

III
NIE

IV
X

Schemat 1 – 21 389 500 PLN
Schemat 2 – 8 555 800 PLN
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy
projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach
konkursu

X

NIE

Minimalny udział wkładu
własnego

15%

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane
w oparciu o:
a. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze
indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub
81
zawodowej i/lub edukacyjnej .
2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane
poprzez:
a. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez

80

Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok.
81

Katalog instrumentów możliwych do stosowania zostanie określony w regulaminie konkursu.

70

9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (Lp. konkursu: A.1)

podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
b. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ
82
i ZAZ)
ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I
OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu

25%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu

35%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)

15%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie

1928

Liczba osób z niepełnosprawnościami
wsparciem w programie

323

objętych

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

83

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1 Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Definicja kryterium:
W schemacie 1 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

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

82

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.
83

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 94/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 27 listopada 2018 r.
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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.
W schemacie 2 – kryterium to nie dotyczy.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
oraz strategię.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.2 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu:
1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające
aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy
realizowane w oparciu o:
a. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze
indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów
84
społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej .

aktywizacji

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające
aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy
realizowane poprzez:
a. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez
podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
b. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w
85
ramach WTZ i ZAZ)

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata

84

Katalog instrumentów możliwych do stosowania zostanie określony w regulaminie konkursu.

85

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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2014-2020.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w
Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których
mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu
B.1.3 Wnioskodawca zakłada, iż projekt kończy się nie później niż 30.06.2023 r. a zakładany
maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy planowany okres realizacji projektu jest prawidłowo
wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty
końcowej nie później niż na 30.06.2023 r. oraz realizacja projektu
planowana jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
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.
Na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach, na pisemną
prośbę beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wyrazić
zgodę na wydłużenie tego okresu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.4 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą i partnerem (jeśli dotyczy) jest:
- jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna
posiadająca osobowość prawną;
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe)

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2
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posiadające osobowość prawną;
86
- podmioty ekonomii społecznej .
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.5 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku
o dofinansowanie wynosi 100 000 zł.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.6 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie
przekracza 85%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych wskazany we wniosku o dofinansowanie na poziomie
projektu nie przekracza 85%.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
86

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Podmiot ekonomii społecznej to:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o
spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym:
i)
CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o
której mowa w art. 3 ust 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające
w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz.1285, z póżn. zm).
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2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.7 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO
WK-P, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P
87
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego
lub
pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
oraz
ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej
grup:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed
zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji
społecznej,
• osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w szczególności z obszarów zdegradowanych, w tym
objętych rewitalizacją
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby
pełniące obowiązki opiekuńcze

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.

87

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)
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B.1.8 Projekt zakłada efektywność społeczną i zatrudnieniową
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca założył we wniosku odpowiedni
poziom efektywności społecznej i zatrudnieniowej:
a. w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny
poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny
poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%.
b. w odniesieniu do pozostałych osób lub środowisk zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom
efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej – 25%.
We wniosku o dofinansowanie konieczne jest oddzielne określenie
wskaźników specyficznych dla projektu:
- wskaźnika efektywności społecznej dla osób z niepełnosprawnościami;
wskaźnika
efektywności
zatrudnieniowej
dla
osób
z
niepełnosprawnościami;
- wskaźnika efektywności społecznej dla pozostałych osób lub środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób lub
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności
zatrudnieniowej stosuje się do:
- osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i
zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
- osób do 18 roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
- osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji
podjęły naukę w formach szkolnych.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Powyższe wyłączenie, co do efektywności zatrudnieniowej musi być
przez wnioskodawcę wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu
tak, aby oceniający miał możliwość poprawnego zweryfikowania
zastosowanego wyłączenia.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.9 Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia dla określonych kategorii osób w
ramach grupy docelowej
Definicja kryterium:

Stosuje się

1-2
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Ocenie podlega czy kryteria rekrutacji uczestników projektu zapewniają
preferencje dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z wszystkich wymienionych poniższej kategorii osób:
88
- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego ;
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
89
- z niepełnosprawnością sprzężoną , oraz osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych);
- korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres
wsparcia w projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ;
- zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych
w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach
rewitalizacji.

do
typu/typów
(nr)

Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie powinien zawrzeć
informację o zapewnieniu preferencji na etapie rekrutacji do projektu,
wszystkich ww. kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.10 Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 15,00%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00%
wydatków kwalifikowalnych.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
88

Wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek kwalifikujących do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
89

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności
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Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.11 W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych podmiotów przez okres co
najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu
podmiotów w szczególności nowo utworzonych CIS lub KIS przez okres
co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość musi
być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie.
Trwałość rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług w ramach
utworzonych w projekcie podmiotów w zakresie zbliżonym do usługi
świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.12 Jeśli projekt przewiduje realizację kursów, szkoleń zawodowych lub kształcenia
formalnego to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem).
Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez
przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu)
Definicja kryterium:
Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w
postaci kursów, szkoleń zawodowych lub kształcenia formalnego.
Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na
zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu
kwalifikacji i/lub kompetencji.
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który
uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba
osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.
Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia.
Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien
spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj.
wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji
oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane
będzie w 4 etapach:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy
docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS,
który będzie poddany ocenie;
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Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany
w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną
uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;
Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych
kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie;
Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z
przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się)
po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu
zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do
nabytej kompetencji.
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w
wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawarte są w załączniku
do Regulaminu konkursu: „Podstawowe informacje dotyczące
uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w
Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których
mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.13 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie
przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie
trwałość projektu.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w
ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w
przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej
równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich
projektu.
Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z
EFS należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach
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projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości
projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryteriów:

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających podczas oceny spełniania kryteriów merytorycznych
oraz spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię punktową
(maksymalnie 25 punktów).
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie tracą
punktów uzyskanych w ramach kryteriów merytorycznych. Waga
punktowa poszczególnych kryteriów premiujących określona
jest przy definicji kryterium.

B.2.1 Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem
90
ekonomii społecznej (lider lub partner).
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
90

Podmiot ekonomii społecznej to:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym:
i)CIS i KIS;
ii)ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
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B.2.2 Projekt zakłada wykorzystanie skutecznych rozwiązań lub produktów wypracowanych
w ramach projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER.
Definicja kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada
wykorzystanie skutecznych rozwiązań lub produktów wypracowanych w
ramach projektów innowacyjnych: Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach tego kryterium należy wskazać konkretne rozwiązanie lub
produkt, który będzie korespondował z zaplanowanymi w projekcie
działaniami /formami wsparcia dla grupy docelowej.
Przykłady wypracowanych rozwiązań lub produktów wskazano na
stronie www.kiw-pokl.org.pl (w tym w zakładce: Innowacje PO KL 20142020 – plik Rekomendacje na 2014-2020 Zatrudnienie i integracja
społeczna (RPO)).Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Tak - 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.3 Projekt zakłada realizację programu aktywności lokalnej

91

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt zakłada realizację programu aktywności
lokalnej. Punkty będą przyznawane projektom, w których zaplanowano
realizację ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej w oparciu o program
aktywności lokalnej.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 7 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust 3
pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w
oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz.1285, z póżn. zm).
91
Program aktywności lokalnej - partnerstwo lokalne zainicjowane przez OPS, inną jednostkę organizacyjną samorządu
terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów
społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla
zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach
konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.
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B.2.4 Projekt charakteryzuje się wysoką efektywnością kosztową
Definicja kryterium:
Ocenie podlega stopień w jakim wnioskodawca tworząc budżet projektu
zadbał o wysoką efektywność kosztową zaplanowanych do realizacji
zadań. Kryterium zapewnia preferowanie projektów, których wartość
wszystkich kosztów projektowych w przeliczeniu na jedną osobę
wykazaną we wskaźniku „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie” nie
92
przekracza 14.000,00 zł .
W związku z koniecznością zapewnienia osiągnięcia optymalnego
poziomu
wskaźników
zaplanowanych
dla
Poddziałania
9.2.1,
wprowadzono kryterium premiujące. Nie powoduje to jednocześnie
ograniczenia w zakresie dostępu do dofinansowania projektów
uwzględniających
specyficzne
wsparcie
dla
grup
szczególnie
defaworyzowanych, których wsparcie wymaga większych środków na ich
indywidualne wsparcie w ramach danego przedsięwzięcia.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje

92

Do 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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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANI
E RPO WK-P 2014-2020

9.2 Włączenie społeczne
9.2.1 Aktywne włączenie społeczne
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia

Priorytet
inwestycyjny

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Działania na rzecz aktywnego włączenia społecznego i powrót na rynek pracy
projekty w ramach polityki terytorialnej – OSI, ORSG:

Schemat

Schemat nr 1 – Projekty, w których wartość wnioskowanego dofinansowania nie
przekracza wyrażonej w zł równowartości 100 000 Euro
Schemat nr 2 - Projekty, w których wartość wnioskowanego dofinansowania
przekracza wyrażoną w zł równowartość 100 000 Euro

Lp. konkursu

A.2

Projekty
grantowe
Planowana
alokacja (zł)

Planowany kwartał
rozpoczęcia
naboru93

I

II

TAK

III
NIE

IV

X

X

Schemat nr 1 – 7 000 000 PLN
Schemat nr 2 - 14 389 500 PLN
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy
projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach
konkursu

X

NIE

Minimalny udział wkładu
własnego

15%

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające
aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy
realizowane w oparciu o:
a. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze
indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub
94
zawodowej i/lub edukacyjnej .
2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane

93

Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok.
94

Katalog instrumentów możliwych do stosowania zostanie określony w regulaminie konkursu.
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poprzez:
a. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez
podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
b. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ
95
i ZAZ)
ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I
OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu

25%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu

35%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)

15%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie

1377

Liczba osób z niepełnosprawnościami
wsparciem w programie

231

objętych

C. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

96

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1 Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Definicja kryterium:
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:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

95

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.
96

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 59/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 16 września 2019r.
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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.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
oraz strategię.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.2 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu:
1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające
aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy
realizowane w oparciu o:
a. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze
indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów
97
społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej .

aktywizacji

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające
aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy
realizowane poprzez:
a. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez
podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
b. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w
98
ramach WTZ i ZAZ)

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w
Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których
97

Katalog instrumentów możliwych do stosowania zostanie określony w regulaminie konkursu.

98

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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mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu
B.1.3 Wnioskodawca zakłada, iż projekt kończy się nie później niż 30.06.2023 r. a zakładany
maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy planowany okres realizacji projektu jest prawidłowo
wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty
końcowej nie później niż na 30.06.2023 r. oraz realizacja projektu
planowana jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe
zaplanowanie przedsięwzięć.
Kryterium służy
zwiększeniu efektywności działań i pozwoli na
osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie
finansowe projektu.
Na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach, na pisemną
prośbę beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wyrazić
zgodę na wydłużenie tego okresu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.4 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą i partnerem (jeśli dotyczy) jest:
- jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna
posiadająca osobowość prawną;
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe)

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2
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posiadające osobowość prawną;
99
- podmioty ekonomii społecznej .
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.5 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku
o dofinansowanie wynosi 100 000 zł.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.6 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie
przekracza 85%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych wskazany we wniosku o dofinansowanie na poziomie
projektu nie przekracza 85%.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

99

Definicja Podmiotu ekonomii społecznej zgodna ze Słownikiem pojęć wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020
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Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.7 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO
WK-P, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P
100
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego
lub
pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
oraz
ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej
grup:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed
zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji
społecznej,
• osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w szczególności z obszarów objętych programami
rewitalizacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020,

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby
pełniące obowiązki opiekuńcze.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.8 Projekt zakłada efektywność społeczną i zatrudnieniową
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca założył we wniosku odpowiedni
poziom efektywności społecznej i zatrudnieniowej:
a. w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny
poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny
poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%.
100

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)
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b. w odniesieniu do pozostałych osób lub środowisk zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom
efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej – 25%.
We wniosku o dofinansowanie konieczne jest oddzielne określenie
wskaźników specyficznych dla projektu:
- wskaźnika efektywności społecznej dla osób z niepełnosprawnościami;
wskaźnika
efektywności
zatrudnieniowej
dla
osób
z
niepełnosprawnościami;
- wskaźnika efektywności społecznej dla pozostałych osób lub środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób lub
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności
zatrudnieniowej stosuje się do:
- osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i
zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
- osób do 18 roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
- osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji
podjęły naukę w formach szkolnych.
Powyższe wyłączenie, co do efektywności zatrudnieniowej musi być
przez wnioskodawcę wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu
tak, aby oceniający miał możliwość poprawnego zweryfikowania
zastosowanego wyłączenia.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.9 Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia dla określonych kategorii osób w
ramach grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy kryteria rekrutacji uczestników projektu zapewniają
preferencje dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z wszystkich wymienionych poniższej kategorii osób:
101
- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego ;

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

101

Wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek kwalifikujących do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
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- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
102
- z niepełnosprawnością sprzężoną , oraz osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych);
- korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres
wsparcia w projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ;
- zamieszkujących na obszarach objętych programem rewitalizacji
uwzględnionych w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez
IZ RPO zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
103
operacyjnych na lata 2014-2020 .
Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie powinien zawrzeć
informację o zapewnieniu preferencji na etapie rekrutacji do projektu,
wszystkich ww. kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.10 Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 15,00%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00%
wydatków kwalifikowalnych.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,

102

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności

103

Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktualny na dzień ogłoszenia naboru i stanowi
załącznik do regulaminu konkursu.
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w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.11 W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych podmiotów przez okres co
najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu
podmiotów w szczególności nowo utworzonych CIS lub KIS przez okres
co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość musi
być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie.
Trwałość rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług w ramach
utworzonych w projekcie podmiotów w zakresie zbliżonym do usługi
świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.12 Jeśli projekt przewiduje realizację kursów, szkoleń zawodowych lub kształcenia
formalnego to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem).
Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez
przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu)
Definicja kryterium:
Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w
postaci kursów, szkoleń zawodowych lub kształcenia formalnego.
Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na
zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu
kwalifikacji i/lub kompetencji.
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który
uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba
osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia.
Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien
spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj.
wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji
oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane
będzie w 4 etapach:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy
docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS,
który będzie poddany ocenie;
Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany
w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną
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uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych.
Informacje wymagane w etapie II powinny zostać zdefiniowane w
programie zajęć/kursu/szkolenia itp. oraz w wydawanym uczestnikowi
dokumencie potwierdzającym uzyskanie kompetencji (np. jako załącznik
do zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu itp.);
Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych
kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie;
Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z
przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się)
po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu
zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do
nabytej kompetencji.
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w
wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawarte są w załączniku
do Regulaminu konkursu: „Podstawowe informacje dotyczące
uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w
Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których
mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.13 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie
przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie
trwałość projektu.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w
ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w
przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
Wydatki w ramach cross-financingu oraz środków trwałych w projektach
współfinansowanych z EFS należy rozumieć w sposób wskazany w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2
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Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach
projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości
projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryteriów:

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających podczas oceny spełniania kryteriów merytorycznych
oraz spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię punktową
(maksymalnie 25 punktów).
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie tracą
punktów uzyskanych w ramach kryteriów merytorycznych. Waga
punktowa poszczególnych kryteriów premiujących określona
jest przy definicji kryterium.

B.2.1 Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem
104
ekonomii społecznej (lider lub partner).
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

104

Definicja Podmiotu ekonomii społecznej zgodna ze Słownikiem pojęć wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020.
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B.2.2 Projekt zakłada wykorzystanie skutecznych rozwiązań lub produktów wypracowanych
w ramach projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER.
Definicja kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada
wykorzystanie skutecznych rozwiązań lub produktów wypracowanych w
ramach projektów innowacyjnych: Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach tego kryterium należy wskazać konkretne rozwiązanie lub
produkt, który będzie korespondował z zaplanowanymi w projekcie
działaniami /formami wsparcia dla grupy docelowej.
Przykłady wypracowanych rozwiązań lub produktów wskazano na
stronie www.kiw-pokl.org.pl (w tym w zakładce: Innowacje PO KL 20142020 – plik Rekomendacje na 2014-2020 Zatrudnienie i integracja
społeczna (RPO)).

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak - 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.3 Projekt zakłada realizację programu aktywności lokalnej

105

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt zakłada realizację programu aktywności
lokalnej. Punkty będą przyznawane projektom, w których zaplanowano
realizację ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej w oparciu o program
aktywności lokalnej.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu rekomendacji wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1-2

Stosuje się

1-2

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 7 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.4 Projekt charakteryzuje się wysoką efektywnością kosztową
Definicja kryterium:

105

Program aktywności lokalnej - partnerstwo lokalne zainicjowane przez OPS, inną jednostkę organizacyjną samorządu
terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów
społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla
zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach
konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.
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Ocenie podlega stopień w jakim wnioskodawca tworząc budżet projektu
zadbał o wysoką efektywność kosztową zaplanowanych do realizacji
zadań. Kryterium zapewnia preferowanie projektów, których wartość
wszystkich kosztów projektowych w przeliczeniu na jedną osobę
wykazaną we wskaźniku „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie” nie
106
przekracza 14.000,00 zł .

do
typu/typów
(nr)

W związku z koniecznością zapewnienia osiągnięcia optymalnego
poziomu
wskaźników
zaplanowanych
dla
Poddziałania
9.2.1,
wprowadzono kryterium premiujące. Nie powoduje to jednocześnie
ograniczenia w zakresie dostępu do dofinansowania projektów
uwzględniających
specyficzne
wsparcie
dla
grup
szczególnie
defaworyzowanych, których wsparcie wymaga większych środków na ich
indywidualne wsparcie w ramach danego przedsięwzięcia.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje

106

Do 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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9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
RPO WK-P 2014-2020

9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020
Priorytet
inwestycyjny
Schemat:

Lp. konkursu

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym
Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci.

A.1

I

II

TAK

Projekty grantowe
Planowana alokacja
(zł)

Planowany
kwartał
rozpoczęcia
naboru107

X

NIE

III

IV

X

14 343 547
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

X

Minimalny udział wkładu
własnego

NIE

5%

1. Działania na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego
wykrywania
wad
rozwojowych
i
rehabilitacji
dzieci
z niepełnosprawnościami
oraz
dzieci
i młodzieży
zagrożonych
niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
c) opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad
rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci;
d) uzupełniająco działania podnoszące świadomość społeczną w zakresie wiedzy
na temat wad rozwojowych (słuchu, wzroku, mowy), konsekwencji
niezdiagnozowanych i nieleczonych dysfunkcji, możliwości terapii a także
108
kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych w tym obszarze .

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I
OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
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Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok.
108

Wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi przedsięwzięciami
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Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu
WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie
Liczba dzieci objętych usługami zdrowotnymi świadczonymi
w interesie ogólnym w programie
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
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B.1 KRYTERIA DOSTĘPU

Definicja kryterium:
Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

Opis znaczenia kryterium:

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE
Opis znaczenia kryteriów:

Definicja kryterium:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)
ELEMENTY KONKURSU

Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje

109

Szczegółowe założenia konkursu i kryteria wyboru projektów będą przedmiotem odrębnego posiedzenia Komitetu
Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 i zostaną uzupełnione w terminie późniejszym.
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9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (Lp. konkursu: A.2/A.3)

9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
RPO WK-P 2014-2020

9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020
Priorytet
inwestycyjny
Schemat:

Lp. konkursu

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym
Projekty w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami
zależnymi
A.2/
A.3

Planowany
kwartał
rozpoczęcia
naboru110
TAK

Projekty grantowe

I

X

II

III

NIE

X

IV

X

Planowana alokacja A.2 - 4 277 900
(zł)
A.3 – 4 277 900
Wymagany wkład własny beneficjenta
TAK

Typ/typy
projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

X

NIE

Minimalny udział wkładu
własnego

10%

2. Działania na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad
osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami
niesamodzielnymi w zakresie:
a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w
formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym Dziennych Domów Opieki
Medycznej zgodnie ze standardami wypracowanymi w ramach PO WER111
b) długoterminowej medycznej opieki domowej nad osoba niesamodzielną, w
tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
c) uzupełniająco do typu a, b:
i. wsparcie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w postaci
wsparcia psychologicznego lub szkolenia w zakresie opieki medycznej
nad osobami niesamodzielnymi;
ii. wdrożenie na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji

110

Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 201 rok.
111
Standard DDOM przyjęty przez Komitet Sterujący w dniu 19.09.2017 r. Uchwałą nr 49/2017/XIV
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9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (Lp. konkursu: A.2/A.3)

realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I
OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu

Ogółem
w konkursie
30

30

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

200

200

Liczba
dzieci
objętych
usługami
zdrowotnymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie

0

0

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

112

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1 Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w
odpowiedzi na konkurs
Definicja kryterium:
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w odpowiedzi na konkurs.
Ocenie podlega złożenie nie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach danego konkursu. W przypadku projektów partnerskich
kryterium dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i partnera projektu. Złożenie
więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu, przez danego
wnioskodawcę lub partnera skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów
przez niego złożonych.
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków złożonych
w odpowiedzi na konkurs.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

112

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 1/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2019 r.
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Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.2 Obszar realizacji projektu obejmuje subregion włocławski
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy obszar realizacji projektu obejmuje:
SUBREGION
WŁOCŁAWSKI
tj.
miasto
Włocławek,
aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski.

powiaty:

Poprzez realizację projektu na obszarze niniejszego subregionu należy
rozumieć zarówno realizację działań na obszarze subregionu, jak również
udział w tych działaniach osób będących mieszkańcami tego subregionu
lub osób uczących się lub pracujących na obszarze subregionu.
IZ RPO planuje dla subregionu włocławskiego wybrać do dofinansowania
jeden projekt.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu
1. B.1.3 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu przewidzianym do wsparcia w ramach
Poddziałania
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
przewidzianym do wsparcia w ramach Poddziałania i obejmuje:
Działania na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad
osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad
osobami niesamodzielnymi w zakresie:
-wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w
formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym Dziennych Domów Opieki
Medycznej zgodnie ze standardami wypracowanymi w ramach PO WER
- długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w
tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej,

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

uzupełniająco:
-wsparcie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w postaci
wsparcia psychologicznego lub szkolenia w zakresie opieki medycznej nad
osobami niesamodzielnymi;
- wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji
realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu
2. B.1.4 Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawcą/ partnerem (jeśli dotyczy) jest podmiot z
wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową).
Jednocześnie ocenia podlega czy wnioskodawca lub partner jest
podmiotem wykonującym działalność leczniczą, uprawnionym do tego na
mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
DDOM może być prowadzony przez podmiot leczniczy posiadający umowę
na świadczenie opieki zdrowotnej zawartą z Kujawsko-Pomorskim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i jest
wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego, który złożył
wniosek o dofinansowanie tj. wnioskodawcy lub partnera.
Wnioskodawca lub partner zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
w treści wniosku o zgodności danych dotyczących wnioskodawcy lub
partnera z informacjami zawartymi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl).

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Wyłączeni z możliwości ubiegania się o środki w ramach konkursu są
wnioskodawcy i partnerzy (jeśli dotyczy), którzy realizują już projekty
DDOM w ramach PO WER i chcą przeznaczyć środki na dalsze
funkcjonowanie DDOM.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu
B.1.5 Projekt realizowany jest w oparciu o Model Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla
osób niesamodzielnych, a realizacja wsparcia w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej
jest zgodna ze Standardem DDOM wypracowanym w ramach PO WER
Definicja kryterium:

Stosuje się

2
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Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany zgodnie z Modelem Centrum
113
Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych .

do
typu/typów
(nr)

Jednocześnie ocenie podlega czy realizacja wsparcia w formie Dziennego
Domu Opieki Medycznej jest zgodna z zakresem Standardu DDOM
wypracowanym w ramach PO WER i przyjętym w formie uchwały przez
114
Komitet Sterujący .

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
1. B.1.6 Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 10,00%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 10,00%
wydatków kwalifikowalnych.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w regulaminie.
B.1.7 Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują świadczeń opieki
zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowane ze środków publicznych.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie
projektu, że działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie
zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest
zagwarantowane ze środków publicznych.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
113

Kujawsko - Pomorski Model - Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych stanowi
załącznik do kryteriów
114

Standard DDOM przyjęty przez Komitet Sterujący w dniu 19.09.2017 r. Uchwałą nr 49/2017/XIV
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Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w regulaminie.
B.1.8 Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, minimalny okres
świadczenia usług w DDOM wynosi 18m-cy
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca prawidłowo zaplanował we wniosku o
dofinansowanie projektu, okres jego realizacji, który nie może być dłuższy
niż 36 miesięcy.
Ocenie podlega także czy wnioskodawca prawidłowo zaplanował we
wniosku o dofinansowanie projektu, okres realizacji świadczeń w ramach
DDOM nie krótszy niż 18 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.
Na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach, na pisemną
prośbę beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wyrazić
zgodę na wydłużenie tego okresu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.9 Minimalna wartość projektu wynosi 2 500 000 zł, a maksymalna wartość projektu
wynosi 4 600 000 zł
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o
dofinansowanie wynosi 2 500 000 zł
oraz
weryfikacji podlega czy maksymalna całkowita wartość projektu dla
SUBREGIONU WŁOCŁAWSKIEGO wynosi nie więcej niż 4 600 000 PLN
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu,
na wniosek beneficjenta i za zgodą IZ RPO będzie istniała możliwość
zwiększenia maksymalnej wartości projektu poza limit określony w
kryterium, jeżeli w ocenie IZ RPO taka zmiana przyczyni się do
osiągnięcia założeń projektu oraz przyczyni się do zwiększenia wartości
wskaźników i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IZ RPO
terminie.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Celem kryterium jest zwiększenie racjonalności budżetów potencjalnych
projektów.
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.10 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie
przekracza 85%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych
wskazany w treści wniosku o dofinasowanie na
poziomie projektu nie przekracza 85%.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.11 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WKP, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P
115
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego
lub
pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
oraz
ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:
- osoby niesamodzielne

116

,

- opiekunowie osób niesamodzielnych, w szczególności członkowie rodzin
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

115

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)
Definicja osoby niesamodzielnej (zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze zdrowia na lata 2014-2020) - osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki
lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod
względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia
codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i
rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę
niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.
116
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Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.12 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie
przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie
trwałość projektu.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w
ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w
przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości
jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów
bezpośrednich projektu.
Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z
EFS należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w
ramach projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania
trwałości projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz
beneficjenta.

Stosuje się do
typu/typów
(nr)

2

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w
Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których
mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.13 Wnioskodawca zapewnia utrzymanie trwałości powstałych DDOM przez okres co
najmniej odpowiadający okresowy realizacji projektu
Definicja kryterium:
Kryterium pozwoli na precyzyjne określenie i zweryfikowanie trwałości
wypracowanych w projekcie rozwiązań w zakresie deinstytucjonalizacji
usług medycznych świadczonych dla osób niesamodzielnych. Utrzymanie
trwałości projektu po jego zakończeniu będzie możliwe poprzez:

Stosuje się do
typu/typów
(nr)

2

- udzielenie świadczeń finansowanych ze środków publicznych (bez
udziału środków europejskich),
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- świadczenie usług finansowanych z opłat pobieranych w ramach DDOM
w wysokości, która nie generuje dochodu,
- zapewnienie utrzymania gotowości do wykonywania usług DDOM i przy
jednoczesnym prowadzeniu działań informacyjnych o możliwości
korzystania z usług DDOM (w przypadku braku finansowania ze środków
publicznych lub chętnych na korzystanie z odpłatnych świadczeń).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.14 Projekt zapewnia dostęp do świadczonej oferty tj. DDOM lub domowej opieki
medycznej na terenie każdego powiatu wchodzącego w skład subregionu, na terenie którego
realizowany jest projekt
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zakres geograficzny podejmowanych działań, czy we
wniosku o dofinansowanie projektu założono realizację działań we
wszystkich powiatach.
Celem stworzenia stabilnej sieci oferowanego wsparcia w zakresie usług
zdrowotnych w regionie, istotne jest, aby na poziomie powiatów w sposób
kompleksowy podejmowane były inicjatywy wspierające ułatwienie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług
opieki zdrowotnej.
W związku z powyższym wnioskodawca winien zapewnić dostępność
świadczonych w ramach projektu usług tj. DDOM lub domowej opieki
medycznej na terenie każdego z powiatów wchodzących w skład
subregionu włocławskiego.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.15 Projekt zakłada współpracę wnioskodawcy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Toruniu co najmniej w zakresie informowania o dostępności oferowanych w
projekcie usług na terenie subregionu włocławskiego
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca w projekcie zaplanował współpracę z
wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną tj. ROPS w Toruniu co
najmniej w zakresie informowania o dostępności oferowanych w projekcie
usług na terenie subregionu.

Stosuje się do
typu/typów
(nr)

2

W treści wniosku należy wskazać, iż będzie stworzony plan współpracy
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wraz z zakresem i zasadami tej współpracy oraz należy wskazać, że
wnioskodawca na dzień złożenia wniosku posiada odpowiedni dokument
potwierdzający nawiązanie tej współpracy (np. list intencyjny).
Ze względu na doświadczenie ROPS w Toruniu realizującego zadania
samorządu województwa z zakresu polityki społecznej, współpraca
przyczyni się do zwiększenia potencjału lokalnych społeczności do
samodzielnego świadczenia usług zdrowotnych z wykorzystaniem narzędzi
deinstytucjonalizacji.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.16 Wnioskodawca zapewnia osiągnięcie wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie na określonym
poziomie
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca założył osiągniecie wskaźnika
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami zdrowotnymi w programie na określonym poziomie:
- SUBREGION WŁOCŁAWSKI: 200
Kryterium wynika z konieczności
wskaźników w ramach naboru.

osiągnięcia

docelowych

wartości

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryterium:

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających podczas oceny spełniania kryteriów merytorycznych
(punktowych) oraz spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię
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.

1. B.2.1 Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
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Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner/rzy jest podmiotem
wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie
zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem
właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ).
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
0 pkt.- brak POZ,

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

3 pkt. – w projekcie wystąpi od 1-3 podmiotów (wnioskodawca lub
partner/rzy), będących POZ,
5 pkt. – w projekcie wystąpią 4 podmioty lub więcej (wnioskodawca lub
partnerzy), będących POZ.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
2. B.2.2 Komplementarność z innymi projektami finansowanymi ze środków UE, ze środków
krajowych lub innych źródeł
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca opisał działania komplementarne (w
zakresie grupy docelowej i obszaru realizacji – co najmniej na terenie
jednego powiatu) do innych projektów finansowanych ze środków UE
(również realizowanych we wcześniejszych okresach programowania), ze
środków krajowych lub innych źródeł.
Jako komplementarność nie jest uznane zawarcie umowy z NFZ
stanowiące wymóg dla spełnienia w ramach kryterium dostępu nr B.1.4
Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym
świadczeń opieki zdrowotnej.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
0 pkt. – brak komplementarności;
5 pkt. – wnioskodawca wykazał komplementarność.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
3. B.2.3
Udział
podmiotu
ekonomii
niesamodzielnych w partnerstwie
Definicja kryterium:

społecznej

reprezentującego

interesy

Stosuje się

osób

2
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Ocenie podlega czy projekt przewiduje partnerstwo, w ramach którego
117
występuje co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej
(PES)
reprezentujący interesy osób niesamodzielnych i posiadający co najmniej 2letnie doświadczenie w zakresie działań ujętych lub grupy uczestników
wskazanych w projekcie.

do
typu/typów
(nr)

PES może pełnić w projekcie rolę lidera lub partnera.
Punkty przyznawane są w następujący sposób:
0 pkt. – brak partnerstwa
5 pkt. – wnioskodawcą/partnerem jest PES z co najmniej 2- letnim
doświadczeniem.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
4. B.2.4 Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze, w
którym realizowane jest wsparcie
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej 3-letnie
doświadczenie w obszarze, w którym realizowane jest wsparcie.
Punkty przyznawane są w następujący sposób:
0 pkt. – doświadczenie do 3 lat

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

5 pkt. – doświadczenie 3 lata i więcej
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
5. B.2.5 W projekcie zaplanowano realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i
wieczornych oraz w soboty
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy w projekcie zaplanowano realizację minimum jednej
formy wsparcia również w godzinach popołudniowych (po godzinie 15.00),
wieczornych (po godzinie 18.00) oraz w każdą sobotę (minimum 4
godziny).

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

2

Punkty przyznawane są w następujący sposób:

117

Podmiot ekonomii społecznej to:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym:
i)CIS i KIS;
ii)ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm. lub spółka non-profit,
o której mowa w art. 3 ust 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż
50%
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych,
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 )
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0 pkt. – brak zaplanowanych form wsparcia w godzinach popołudniowych i
wieczornych oraz w soboty
4 pkt. – zaplanowano minimum jedną formę wsparcia w godzinach
popołudniowych
6 pkt. – zaplanowano minimum jedną formę wsparcia w godzinach
popołudniowych i wieczornych
10 pkt. – zaplanowano minimum jedną formę wsparcia w godzinach
popołudniowych i wieczornych oraz w soboty
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
RPO WK-P 2014-2020

9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
9.3.2 Rozwój usług społecznych
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług
RPO WK-P
środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla
2014-2020
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (Cel szczegółowy 3)
Priorytet
inwestycyjny

9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym

Schemat

Projekty z zakresu usług opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu z wykorzystaniem TELEOPIEKI

Lp. konkursu

A.1

Projekty
grantowe
Planowana
alokacja (zł)

Planowany
kwartał
rozpoczęcia
118
naboru

I

II

TAK

III

NIE

IV

X

X

15 828 230 PLN (3 700 000 euro)
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy
projektów
przewidziane
do realizacji
w ramach
konkursu

X

NIE

Minimalny udział wkładu
własnego

15%

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług
asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, świadczonych
119
w lokalnej społeczności obejmujące :
b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym:
i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania,
ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka,
inne formy samopomocy;
c.

rozwój usług asystenckich

120

;

d. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka
118

Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok.
119

Zmiana nazwy uzależniona jest od akceptacji zmiany SzOOP w tym zakresie.

120

Zmiana brzmienia typów projektów uzależniona jest od akceptacji zmian SZOOP w tym zakresie.
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i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe
technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych
(sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I
OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa wskaźnika
W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu

Ogółem
w konkursie
125

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa wskaźnika
W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie

Ogółem
w konkursie

3000

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

121

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1 Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi
na konkurs i jednocześnie może tylko raz wystąpić w konkursie jako partner.
Definicja kryterium:
Kryterium oznacza, że jeden podmiot może wystąpić w konkursie
tylko jeden raz jako lider albo tylko jeden raz jako partner.
Złożenie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu przez
danego wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów
przez niego złożonych. Wystąpienie w konkursie jednocześnie jako
partner skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów, w których
występuje ten sam podmiot.
Kryterium ma na celu ograniczenie liczby składanych wniosków przez
jeden podmiot.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków złożonych
w odpowiedzi na konkurs
Opis znaczenia kryterium:

121

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 59/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia16 września 2019 r.
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Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.2 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu:
Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla
osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami
122
świadczonych w lokalnej społeczności obejmujące :
- rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym:
i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej,
ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc
sąsiedzka, inne formy samopomocy,
- rozwój usług asystenckich

123

,

oraz
- rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np.
teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych
wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w
celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy
wykorzystaniu nowych technologii;

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu
B.1.3 Minimalna wartość dofinansowania wynosi 5 000 000 zł, a maksymalna wartość
dofinansowania jest nie większa niż dostępna alokacja w konkursie
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy minimalna wartość dofinansowania wskazana we

122

123

Stosuje się
do

1

Zmiana nazwy uzależniona jest od akceptacji zmiany SzOOP w tym zakresie.
Zmiana brzmienia typów projektów uzależniona jest od akceptacji zmian SZOOP w tym zakresie
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wniosku o dofinansowanie wynosi 5 000 000 zł, natomiast
maksymalna wartość dofinansowania nie może być większa niż
dostępna alokacja w konkursie.

typu/typów
(nr)

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020 oraz koncentracji wsparcia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji
projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IZ RPO będzie istniała
możliwość zwiększenia maksymalnej wartości projektu poza limit
określony w kryterium, jeżeli w ocenie IZ RPO taka zmiana przyczyni się
do osiągnięcia założeń projektu oraz zwiększenia wartości wskaźników i
umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IZ RPO terminie.
Kryterium
projektu.

weryfikowane

w oparciu

o

wniosek

o dofinansowanie

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.4 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie
przekracza 85%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych
wskazany w treści wniosku o dofinasowanie na
poziomie projektu nie przekracza 85%.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium
projektu.

weryfikowane

w oparciu

o

wniosek

o dofinansowanie

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Stosuje się
do

1

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.5 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO
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WK-P, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P
124
obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego
lub
pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawskopomorskiego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę
organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

typu/typów
(nr)

oraz
ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej
grup:

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium
projektu.

weryfikowane

w oparciu

o

wniosek

o dofinansowanie

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.6 Wkład własny stanowi nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15%
wydatków kwalifikowalnych.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie
projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.7 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia
124

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)
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wniosku o dofinansowanie projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest podmiot z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), który prowadzi w
swojej działalności statutowej usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze) i
usługi zdrowotne (jeśli takie są realizowane w projekcie).
W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być
każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych).
Jeśli Partner jest realizatorem usług społecznych lub zdrowotnych w
projekcie, musi prowadzić w swojej działalności statutowej odpowiednio
usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze) lub usługi zdrowotne.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.8 Wnioskodawca zakłada, iż projekt kończy się nie później niż 30.06.2023 r. a zakładany
maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy planowany okres realizacji projektu jest
prawidłowo wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, tj.
określenie daty końcowej nie później niż na 30.06.2023 r. oraz
realizacja projektu planowana jest przez okres maksymalnie 36
miesięcy.
Okres realizacji projektu powinien zapewnić kompleksowe
zaplanowanie przedsięwzięć, co zwiększy efektywność działań i
pozwoli na osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz sprawne
rozliczenie finansowe projektu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji
projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IZ RPO będzie istniała
możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w
kryterium, jeżeli w ocenie IZ RPO taka zmiana przyczyni się do
osiągnięcia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w
wymaganym przez IZ RPO terminie.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
projektu.
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Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.9 Projekt nie zakłada tworzenia nowych miejsca świadczenia usług opiekuńczych w formie
opieki instytucjonalnej oraz utrzymywania dotychczas istniejących miejsc w formie opieki
instytucjonalnej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu wnioskodawca nie założył
tworzenia nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie
opieki instytucjonalnej oraz nie zaplanował utrzymywania dotychczas
istniejących miejsc opieki instytucjonalnej.
Jednocześnie IZ RPO dopuszcza
będących w opiece instytucjonalnej,
opieki realizowanej w ramach usług
lokalnej, o ile przyczynia się to
świadczenia usług opiekuńczych w
społeczności lokalnej.

możliwość wsparcia dla osób
w celu przejścia tych osób do
świadczonych w społeczności
do zwiększenia liczby miejsc
postaci usług świadczonych w

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie
projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.10 Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, a usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy:
- jeśli w projekcie zaplanowano realizacje usług opiekuńczych są one
skierowane dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym
125
funkcjonowaniu

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

- jeśli w projekcie zaplanowano realizacje usług asystenckich są one
126
świadczone dla osób z niepełnosprawnościami .
125

osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - osoba, która ze względu na stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z
podstawowych czynności dnia codziennego.
126

osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 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 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020
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Nie wyklucza to możliwości realizacji wsparcia dla rodzin i opiekunów
faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych
Komitet
Monitorujący
dopuszcza
doprecyzowanie
zakresu
podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego
konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z
wytycznymi, o których mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami
prawa krajowego.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020
Kryterium
projektu.

weryfikowane

w oparciu

o

wniosek

o dofinansowanie

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
1. B.1.11 Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych
w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi lub asystenckimi
świadczonymi w społeczności lokalnej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega
127
zwiększenia :

czy

wsparcie

prowadzi

każdorazowo

do

- liczby miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej
oraz
- liczby osób objętych usługami opiekuńczymi lub asystenckimi
świadczonymi w społeczności lokalnej w zakresie miejsc świadczenia
usług opiekuńczych lub asystenckich,
prowadzonych przez danego wnioskodawcę w stosunku do danych z
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie
projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

127

Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami nie dotyczy
wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych. Obowiązek zwiększania liczby osób objętych
usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez beneficjenta.
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Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.12 W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług
społecznych co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu
128
miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich , co
najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do
świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w
ramach projektu i podobnej jakości.
W przypadku usług opiekuńczych i asystenckich trwałość rozumiana
jest jako gotowość do świadczenia usług na rzecz takiej samej liczby
osób, jaka objęta była wsparciem w ramach projektu.
Komitet
Monitorujący
dopuszcza
doprecyzowanie
zakresu
podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego
konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z
wytycznymi, o których mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami
prawa krajowego.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Kryterium
projektu

weryfikowane

w oparciu

o

wniosek

o dofinansowanie

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.13 Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia dla określonych kategorii osób w
ramach grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu zapewniają
preferencje dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym z wszystkich wymienionych poniższej kategorii osób:
a. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
b. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
c.

z niepełnosprawnością sprzężoną

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

129

, oraz osób z zaburzeniami

psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną

128

129

Obowiązek zachowania trwałości nie dotyczy miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.
Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności
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i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu
zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów
Zdrowotnych);
d. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
(indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w
projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ;
e. zamieszkujących na obszarach objętych programem rewitalizacji
uwzględnionym w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym
przez IZ RPO zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020

130

.
Mając na względzie powyższe wnioskodawca w treści wniosku o
dofinansowanie powinien zawrzeć informację o zapewnieniu preferencji
na etapie rekrutacji do projektu, wszystkich ww. kategorii osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Kryterium
projektu.

weryfikowane

w oparciu

o

wniosek

o dofinansowanie

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.14 Projekt zakłada pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych osób,
których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy w treści wniosku o dofinansowanie, w kryteriach
wyboru uczestników projektu zapewniono pierwszeństwo w dostępie do
usług asystenckich i opiekuńczych osób, których dochód nie przekracza
150%

właściwego kryterium

dochodowego (na osobę samotnie

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w Ustawie z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
130

Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktualny na dzień ogłoszenia naboru i stanowi
załącznik do regulaminu konkursu.
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włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Kryterium
projektu.

weryfikowane

w oparciu

o

wniosek

o dofinansowanie

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.15 Wnioskodawca zapewnia, że zastosowane w projekcie nowoczesne technologie
informacyjno-komunikacyjne stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia usługi
opiekuńczej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy we wniosku o dofinasowanie wnioskodawca
zawarł deklarację, że zastosowano w projekcie kompleksowe wsparcie
usług opiekuńczych, a nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne stanowią jeden z jego elementów.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku
pracy na lata 2014-2020.
Komitet
Monitorujący
dopuszcza
doprecyzowanie
zakresu
podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego
konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z
wytycznymi, o których mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami
prawa krajowego.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie
projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.16 We wniosku założono realizację projektu na obszarze całego województwa kujawskopomorskiego w formie niestacjonarnych usług opiekuńczych i usług teleopieki dla co najmniej
3000 osób, w tym zapewniono bezpośredni dostęp do wsparcia w każdym z powiatów
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono, iż projekt będzie
realizowany na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego w
formie niestacjonarnych usług opiekuńczych i usług teleopieki dla co
najmniej 3000 osób

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

oraz
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czy Wnioskodawca zadeklarował, iż w każdym z powiatów zapewni
bezpośredni dostęp do wsparcia w postaci sfinansowania
niestacjonarnych usług opiekuńczych oraz usług teleopieki.
Zapewnienie bezpośredniego dostępu powinno obejmować co najmniej
przeprowadzenie odrębnej rekrutacji na obszarze każdego z
powiatów/miast na prawach powiatów w województwie.
Zapisy wniosku o dofinansowanie, w szczególności opis zadań, powinny
wprost wskazywać w jaki sposób zostanie zapewniony ww. bezpośredni
dostęp do wsparcia.
Kryterium ma na celu ograniczenie zbyt dużego rozdrobnienia wsparcia
oraz zapewnienie jak największej i powszechnej dostępności wsparcia
dla potencjalnych uczestników projektu z obszaru całego województwa.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.17 Projekt zakłada współpracę wnioskodawcy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Toruniu co najmniej w zakresie informowania o dostępności oferowanych w
projekcie niestacjonarnych usług opiekuńczych i usług teleopieki
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca w projekcie zaplanował współpracę
z wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną tj. ROPS w
Toruniu co najmniej w zakresie informowania o dostępności
oferowanych w projekcie usług.
W treści wniosku należy wskazać, iż będzie stworzony plan współpracy
wraz z zakresem i zasadami tej współpracy oraz należy wskazać, że
wnioskodawca
posiada
odpowiedni
dokument
potwierdzający
nawiązanie tej współpracy (np. list intencyjny).
Ze względu na doświadczenie ROPS w Toruniu realizującego zadania
samorządu województwa z zakresu polityki społecznej, współpraca
przyczyni się do zwiększenia potencjału lokalnych społeczności do
świadczenia usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych, do czego służy niniejsze
kryterium.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Nie dotyczy, gdy realizatorem lub partnerem jest wojewódzka
samorządowa jednostka organizacyjna tj. ROPS w Toruniu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.18 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie
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przekracza 5% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość
projektu.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w
ramach cross-financingu nie przekracza 5% wartości projektu i w
przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
Wydatki w ramach cross-financingu oraz środków trwałych w projektach
współfinansowanych z EFS należy rozumieć w sposób wskazany w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w
ramach projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres
zachowania trwałości projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej
na rzecz beneficjenta.
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata
2014-2020.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Komitet
Monitorujący
dopuszcza
doprecyzowanie
zakresu
podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego
konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi,
o których mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa
krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w
zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryteriów:

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.2.1 Projekt jest realizowany przez partnerstwo jednostki samorządu terytorialnego i
podmiotu ekonomii społecznej
Definicja kryterium:

Stosuje się

1
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Ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada formalne partnerstwo
131
jednostki samorządu terytorialnego i podmiotu ekonomii społecznej .
Liderem partnerstwa może być zarówno jednostka samorządu
terytorialnego jak również podmiot ekonomii społecznej.

do
typu/typów
(nr)

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium
projektu.

weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie

B.2.2 Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej roczne doświadczenie w obszarze, w
którym realizowane jest wsparcie
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej
roczne doświadczenie w zakresie realizacji projektu w obszarze usług
opiekuńczych
z
wykorzystaniem
nowoczesnych
technologii
informacyjno-komunikacyjnych tj. teleopieki.
W treści wniosku należy zawrzeć opis realizacji projektu w zakresie
usług opiekuńczych z zastosowaniem teleopieki - nazwę projektu,
liczbę uczestników, oferowane wsparcie.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Punkty przyznawane są w następujący sposób:
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium
projektu.

weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie

ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje

Załącznik do konkursu 9.3.1
schemat: Projekty w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi
Załącznik do kryterium B.1.5
Projekt realizowany jest w oparciu o Model Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych, a realizacja wsparcia w
formie Dziennego Domu Opieki Medycznej jest zgodna ze Standardem DDOM wypracowanym w ramach PO WER
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Definicja Podmiotu ekonomii społecznej zgodna ze Słownikiem pojęć wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020.
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Kujawsko-pomorski model projektu w ramach podziałania 9.3.1 RPO WK-P:

Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych
I CELE
1.
Wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych.
2.
Zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji osób
niesamodzielnych, w tym starszych.
3.
Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z których korzystają osoby
niesamodzielne, poprzez skrócenie czasu oczekiwania.
4.
Poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych i ich opiekunów.
5.
Kompleksowe wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w tym edukacja i wsparcie
psychologiczne.
6.
Umożliwienie podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia przez opiekuna osoby niesamodzielnej.
II ZAŁOŻENIA
Realizacja projektów z zakresu środowiskowych form opieki nad osobami zależnymi, wspiera
deinstytucjonalizację i rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez
utworzenie minimum 9 Dziennych Domów Opieki Medycznej (dalej: DDOM) i domową opiekę
medyczną. Maksymalny czas trwania projektu 36 miesięcy, gdzie minimalny okres świadczenia usług
w DDOM wynosi 18 miesięcy.
Planowanych jest powstanie 5 centrów koordynacji opieki medycznej zlokalizowanych po jednym w
każdym subregionie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w których świadczone będą
usługi dla osób niesamodzielnych: poprzez utworzenie i funkcjonowanie DDOM oraz świadczenie
usług domowej opieki medycznej, w szczególności opiekę pielęgniarską.
SUBREGION
SUBREGION BYDGOSKI
SUBREGION TORUŃSKI

SUBREGION WŁOCŁAWSKI

SUBREGION INOWROCŁAWSKI

OBSZAR TERYTORIALNY
miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski,
nakielski, sępoleński, świecki, tucholski
miasto Toruń, powiaty: chełmiński,
golubsko-dobrzyński, toruński,
wąbrzeski
miasto
Włocławek,
powiaty:
aleksandrowski, lipnowski, radziejowski,
rypiński, włocławski
miasto Inowrocław, powiaty inowrocławski,

LICZBA
DDOM
3
2

2

1
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mogileński, żniński
miasto Grudziądz, powiaty:
grudziądzki
Załącznik nr 1 – Graficzna mapa przedstawiająca podział na subregiony
SUBREGION GRUDZIĄDZKO-BRODNICKI

brodnicki,

1

Usługi zdrowotne muszą być świadczone na poziomie lokalnych społeczności, czyli umożliwiać
osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te mają zapobiegać odizolowaniu osób od
rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak
najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi
rodzinnych i sąsiedzkich. Usługi te są świadczone w sposób:
a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej
zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich
dotyczą;
c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do
mieszkania razem;
d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne związane ze świadczeniem danej usługi nie mają
pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osoby z niej korzystającej.
III DOKUMENTY PRAWNE
Zgodność projektu z:
a) Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata
2014-2020 z dnia 9 stycznia 2018 r.;
b) Dzienny dom opieki medycznej - organizacja i zadania (Standard DDOM) dokument przyjęty
Uchwałą Nr 49/2017/XIV Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z
dnia 19 września 2017 roku;
c) Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne - Narzędziem nr 18
„Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w szczególności poprzez rozwój
alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi)”;
d) Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki
świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.
IV GRUPA DOCELOWA
Wsparciem mogą być objęte tylko:
• osoby niesamodzielne;
• opiekunowie osób niesamodzielnych, w szczególności członkowie rodzin
mieszkający w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujący lub uczący się na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego.
Osoba niesamodzielna zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub
niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Do oceny stopnia niesamodzielności może być stosowana m.in. skala Barthel, która pozwala na ocenę
chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę
126

Załącznik do konkursu 9.3.1 (schemat: Projekty w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi:
Załącznik do kryterium B.1.5)

między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się,
wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny
osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. Skala ta pozwala
zdiagnozować, które czynności chory potrafi wykonać bez pomocy z zewnątrz, które z pomocą lub w
ogóle nie potrafi wykonać.
Planując wsparcie w ramach projektu zasadne jest uwzględnienie kompleksowych działań z zakresu
deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi. W związku z tym
podejmowane w ramach projektu działania muszą być skierowane bezpośrednio do osób
niesamodzielnych. Możliwe jest także zaplanowanie wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych,
w szczególności członków rodzin. Wsparciem można objąć otoczenie osób niesamodzielnych, o ile
jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.
V ZADANIA Centrum
1. Koordynowanie kierowania pacjentów do odpowiedniej dostępnej formy wsparcia, w
szczególności:
- kwalifikacja uczestników projektu do adekwatnej formy wsparcia zgodnie z indywidualną diagnozą
potrzeb (dokonana na etapie rekrutacji do projektu);
- dobór specjalistycznych form pomocy do zgłaszanych na bieżąco potrzeb uczestników projektu;
- umożliwienie indywidualnych konsultacji m.in. z lekarzem POZ, pielęgniarką w miarę potrzeb;
- umożliwienie mobilnej pracy zespołu (docieranie do pacjenta);
- doradztwo telefoniczne w zakresie usług dostępnych w projekcie, świadczone przez profesjonalną
kadrę;
- informowanie nt. możliwości pozyskania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
- informowanie o dostępnych miejscach w DDOM (m.in. informacja telefoniczna, na stronie
projektu);
- współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.
2. Świadczenie usług poprzez:

Dzienny Dom Opieki Medycznej

domową opiekę medyczną

2.1 Utworzenie i funkcjonowanie minimalnej wymaganej liczby DDOM
W każdym subregionie powstanie określona minimalna liczba DDOM.
Wymagane jest aby usługi w ramach DDOM realizowane były zgodnie z dokumentem „Dzienny dom
opieki medycznej - organizacja i zadania (Standard DDOM)” przyjętym Uchwałą Nr 49/2017/XIV
Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 19 września 2017 r.
a) DDOM dla (min. 50% pacjentów w wieku powyżej 65 lat):
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- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej
opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających
i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także
doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
- pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie
ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego
b) utworzenie min 15 miejsc dziennego pobytu, w DDOM zgodnie ze Standardem może przebywać
równocześnie do 25 pacjentów,
c) łącznie przez cały okres realizacji wsparcia w DDOM, w każdym DDOM musi uczestniczyć
minimum 50 osób niesamodzielnych,
d) czas pobytu uczestnika w DDOM min. 30 dni roboczych, max. 120 dni roboczych,
e) funkcjonowanie DDOM przez cały rok, wszystkie dni robocze, co najmniej 8h dziennie,
f) koszt funkcjonowania 1 DDOM wynosi maksymalnie 1.000.000 zł (zgodnie ze standardem DDOM
wraz z wyżywieniem i kosztami dojazdu/dowozu),
g) świadczenie usług w DDOM przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy,
h) minimalna trwałość DDOM tożsama z czasem trwania projektu.
W ramach projektu nie ma możliwości finansowania trwałości działań DDOM wdrażanych w ramach
projektów wybranych w PO WER. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednostki, które realizują
już projekty DDOM w ramach PO WER i chcą przeznaczyć środki na dalsze funkcjonowanie DDOM.
2.2 Świadczenie usług domowej opieki medycznej
Usługi świadczone dla
osób niesamodzielnych wymagających długoterminowej opieki medycznej w domu.
2.2.1. Usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne mogą być realizowane w ramach projektu:
a) jeżeli nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, co oznacza, że wykraczają poza
gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej lub
b) po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej
osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu lub
c) usługi zdrowotne jednocześnie obejmują gwarantowane usługi jak i usługi ponadstandardowe,
stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej.
2.2.2 Możliwe formy wsparcia (minimum jedna forma jest obligatoryjna na poziomie projektu i musi
ona wynikać z przeprowadzonej diagnozy na terenie subregionu):
a) usługi pielęgnacyjne w domu w ramach opieki długoterminowej realizowane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej lub
b) usługi w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej domowej
realizowane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
2.2.3 STANDARDY W ZAKRESIE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA
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2.2.3.1 Świadczenia pielęgnacyjne w ramach opieki długoterminowej realizowane w warunkach
domowych.
Na podstawie ww. Rozporządzenia do usług świadczonych w ramach opieki długoterminowej w
pierwszej kolejności powinny być kwalifikowane osoby, które w ocenie skalą poziomu samodzielności
zwanej skalą Barthel uzyskały 40 punktów lub mniej. Ze względu na zakres przedmiotowy konkursu IZ
RPO dopuszcza również możliwość świadczenia usług zdrowotnych o tym zakresie dla osób
niesamodzielnych, które w ocenie opartej na skali Barthel uzyskały 65 punktów lub mniej.
Świadczenia udzielane w warunkach domowych są realizowane przez:
• pielęgniarską opiekę długoterminową domową,
- Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi
przebywającymi w domu. Osoby objęte taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach
stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i
intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ.
- Pielęgniarska opieka długoterminowa obejmuje:
a) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
b) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym
kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
c) świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
d) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
e) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem
w środowisku domowym;
f) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej
pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.
• zespół długoterminowej opieki domowej dla osób wentylowanych mechanicznie - zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
2.2.3.2 Opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych.
- Świadczenia obejmują:
a) świadczenie opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
b) świadczenie opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
c) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
d) leczenie innych objawów somatycznych;
e) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
f) rehabilitację;
h) zapobieganie powikłaniom;
i) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym;
j) ordynacja leków,
k)pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej
pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu (ze względu na specyfikę konkursu IZ RPO
dopuszcza taką formę stanowiącą odstępstwo od rozporządzenia).
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- Świadczeniobiorcy korzystający ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjum
domowym mogą w ramach projektu korzystać ze świadczenia z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach domowych oraz
świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach domowych, jeśli wynika to z
indywidulanych zdiagnozowanych potrzeb.

2.3. Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób niesamodzielnych i opiekunów
osób niesamodzielnych, w szczególności członków rodzin
2.3.1 Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone są przez osoby uprawnione do udzielania
świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w
określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
2.3.2 Formy obligatoryjne:
- Szkolenia lub warsztaty lub treningi skierowane do osób niesamodzielnych i opiekunów osób
niesamodzielnych, w szczególności członków rodzin mogą mieć wymiar indywidualny, co m.in.
oznacza, że usługi są realizowane w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną.
- Dopuszcza się również prowadzenie szkolenia lub warsztatu lub treningu w formie grupowej;
zgodnie z poniższym, minimalnym zakresem tematycznym:
I Szkolenie z zakresu pielęgnacji:
1. Omówienie podstawowych problemów związanych ze sprawowaniem opieki.
2. Instruktaż przekładania chorego w łóżku.
3. Mycie i pielęgnacja chorego w łóżku.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem różnic wynikających z płci.
II Szkolenie z zakresu rehabilitacji:
1. Omówienie negatywnych skutków przeciążenia i sposobów radzenia sobie z nadmiernym
napięciem mięśniowym wynikającym z czynności związanych ze sprawowaniem opieki oraz z
czynników psychogennych.
2. Prawidłowe przenoszenie i przemieszczanie chorych.
3. Zasady prawidłowej asekuracji.
4. Prezentacja zasad ergonomii podczas czynności związanych ze sprawowaniem opieki.
III Szkolenie z zakresu psychoedukacji:
1. Zasady komunikacji z pacjentami.
2. Zasady komunikacji u pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych.
IV Szkolenie z zakresu aspektów prawnych:
1. Omówienie aspektów prawnych związanych ze sprawowaniem opieki oraz możliwości pomocy
ze strony instytucji państwowych.
2. Opieka prawna i ubezwłasnowolnienie.
- Szkolenia lub warsztaty lub treningi powinny stanowić odpowiedź na potrzeby i deficyty u
opiekunów osób niesamodzielnych w związku z pełnioną przez nich rolą. W związku z tym formy te
powinny obejmować różnorodną tematykę - od podstawowej opieki nad osobą niesamodzielną (np.
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opieka nad osobą leżącą, zasady przemieszczania, zmiany pościeli, mycie, dobieranie materiałów
chłonnych, udzielanie pierwszej pomocy, profilaktyka przeciwodleżynowa), po szczegółowe
zagadnienia z dziedziny konkretnych chorób.
- Co najmniej jeden opiekun uczestnika projektu powinien mieć zagwarantowaną możliwość udziału
w działaniach informacyjno-edukacyjnych (w szczególności w przypadku wsparcia w formie domowej
opieki medycznej, w przypadku DDOM wymóg ten wskazany jest w Standardzie).
Formy dodatkowe (nieobligatoryjne):
W razie tymczasowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna osoby niesamodzielnej
lub uzasadnionej potrzeby odpoczynku opiekuna możliwe jest okresowe umieszczenie osoby
niesamodzielnej w zdeinstyucjonalizowanej placówce stacjonarnej. IZ RPO zaleca, by czas pobytu
osoby niesamodzielnej w placówce nie przekraczał 1 miesiąca, przy czym każdorazowo konkretna
sytuacja tego rodzaju winna być rozpatrywana indywidualnie, w zależności od okoliczności i potrzeb
danej osoby i jego opiekuna.
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