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Ogólne kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego12

A. KRYTERIA OGÓLNE
A.1 KRYTERIA FORMALNE
A.1.1 Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji
i w odpowiedzi na właściwy konkurs
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Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz do instytucji
4
wskazanej w Regulaminie konkursu , w odpowiedzi na właściwy konkurs.
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.1.2 Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu w formie wydruku
z generatora wniosków o dofinansowanie projektów udostępnionego przez IZ RPO WK-P. Wydruk wniosku
o dofinansowanie projektu zawierający napis „wniosek w wersji roboczej” nie jest ostateczną wersją wniosku
o dofinansowanie projektu.
W przypadku naborów nieobsługiwanych przez generator wniosków o dofinansowanie projektów decyzją IOK

5

ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na formularzu udostępnionym przez IOK.
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.1.3 Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku
polskim
1

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 1/2017 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 7 lutego 2017 r.

2

W przypadku projektów pozakonkursowych ocenianych w oparciu o zapisy Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów
na lata 2014-2020 niespełnienie któregokolwiek kryterium (formalnego, horyzontalnego, merytorycznego)
skutkuje
skierowaniem wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie
posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku.
3

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

Wszędzie, gdzie jest mowa o „Regulaminie konkursu”, należy przez to rozumieć „Regulamin konkursu” lub inny
równoważny dokument dotyczący projektów pozakonkursowych.
5

IOK – Instytucją Organizującą Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 może być Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca.
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Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został sporządzony
w języku polskim (język urzędowy).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki (o ile dotyczy).
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.1.4 Wybór partnera/ów projektu został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.1.5 Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
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Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy 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 2016 r. 1870),
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 2016 r. poz. 1541).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu, w tym oświadczenie stanowiące
integralną częścią wniosku o dofinansowanie.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.1.6 Uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P)
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekty są realizowane na obszarze objętym RPO WK-P, tj. projekty skierowane do osób
7

fizycznych w ramach RPO WK-P 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.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
6

Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1.

7

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn.zm.)

4

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.1 KRYTERIA FORMALNE)

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.1.7 Wydatki przewidziane w projekcie nie podlegają podwójnemu finansowaniu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane
z innych unijnych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz czy
żaden wydatek ponoszony w ramach projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu, w tym oświadczenie stanowiące
integralną częścią wniosku o dofinansowanie.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.1.8 Realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia
8

1303/2013

Definicja kryterium:
Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:
projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013;
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 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 1303/2013.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu, w tym oświadczenie stanowiące
integralną częścią wniosku o dofinansowanie.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.1.9 Roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest
równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie
Definicja kryterium:
9

Ocenie podlega, czy roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera)
8

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,
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 20.12.2013 r. ze zm.)
9

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.

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)

jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.
W celu spełnienia przedmiotowego kryterium wnioskodawca i partner (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki
partnera) musi wskazać obrót za zatwierdzony rok obrotowy lub za zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy.
Wskazany obrót musi dotyczyć jednego z trzech ostatnich lat i być równy lub 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,
który realizuje projekt w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, wskazane przez niego obroty 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/zy) 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 wykazuje 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 obrót w pełnej wysokości.
Kryterium nie dotyczy projektów, w których wnioskodawcą

lub partnerem jest jednostka sektora finansów

publicznych, o ile budżet projektu uwzględnia wydatki tej jednostki.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.1.10 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).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

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 roku obrotowym.
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A.2 Kryteria horyzontalne
A.2.1 Zgodność projektu
z RPO WK-P oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 (SzOOP)
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P oraz SzOOP dla danego działania/poddziałania.
Z oceny bezwarunkowej zostają wyłączone te elementy, które są oceniane warunkowo w ramach innych kryteriów.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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:
Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega na dokonaniu oceny bezwarunkowej (tak/nie/nie dotyczy) lub
oceny warunkowej.
A.2.3 Zgodność projektu z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.2.4 Projekt zakłada rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o uproszczone metody rozliczania
wydatków
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w projekcie koszty bezpośrednie są rozliczane uproszczonymi metodami, zgodnie
z Wytycznymi

w

zakresie

kwalifikowalności

wydatków

w ramach

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Oznacza to, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego

10

nie przekracza wyrażonej w zł

11

równowartości 100 000 Euro , obligatoryjne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty
ryczałtowe. Tym samym nieuwzględnienie w ww. projekcie kwot ryczałtowych będzie skutkowało niespełnieniem
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Wkład publiczny rozumiany jako suma wnioskowanego dofinansowania oraz wkładu własnego publicznego.
Do przeliczenia ww. 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.
11

7

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)

kryterium.
UWAGA: W przypadku projektów, których wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w zł równowartość
12

100 000 Euro, niedopuszczalne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty ryczałtowe . Tym
samym uwzględnienie w ww. projekcie kwot ryczałtowych będzie skutkowało niespełnieniem kryterium.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie/ nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.2.5 Projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów pośrednich
Definicja kryterium:
Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega na dokonaniu oceny bezwarunkowej (tak/nie/nie dotyczy) lub
oceny warunkowej.
A.2.6 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 1303/2013.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.2.7 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/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
A.2.8 Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju
12

Chyba, że IOK dopuści taką możliwość w Regulaminie konkursu.
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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 –
punktowe (suma punktów: 60))

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8 rozporządzenia
1303/2013.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe (suma punktów: 60)
Ocena

spełniania

kryteriów

merytorycznych

punktowych polega na przyznaniu liczby punktów
w ramach
Opis znaczenia kryteriów:

dopuszczalnych

limitów

wyznaczonych

minimalną i maksymalną liczbą punktów, które można
uzyskać za dane kryterium. Spełnienie przez projekt
wskazanych

kryteriów oznacza

uzyskanie

od

co

najmniej dwóch oceniających minimum 60% punktów
za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Jakości projektu
A.3.1 Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność wyboru 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 grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu.
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
A.3.2 Cel projektu oraz poprawność doboru wskaźników
Definicja kryterium:
Ocenie podlega:
trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej,
możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i produktu, w tym:
adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników;
opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru.
Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
A.3.3 Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu/ oraz
trafności opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 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.4 Kryteria merytoryczne - zerojedynkowe)

Definicja kryterium:
Ocenie podlega opis zadań, tj. :
opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu,
adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego/ych problemu/ów oraz
założonych celów,

13

podział zadań (lider/partner) o ile projekt realizowany jest w partnerstwie,

14

trwałość projektu (o ile dotyczy),
racjonalność harmonogramu zadań,
sposób zarządzania projektem,

15

16
17

ocenie podlegać będzie trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu , w tym:
sytuacji, której wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu,
sposób identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajście ryzyka),
działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte aby
zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.
Projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki (jeżeli dotyczy).

Wnioskodawcy i partnera/ów
A.3.4 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów

18

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.
Projekt może uzyskać maksymalnie 15 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

13

Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1.

14

Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1.

15

Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1.

16

Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1.

17

dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 5 mln zł, za wyjątkiem projektów
realizowanych w ramach Działania 8.1, których nie dotyczy analiza ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu.
18

Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1.
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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.4 Kryteria merytoryczne - zerojedynkowe)

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe
Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega na
Opis znaczenia kryteriów:

dokonaniu oceny bezwarunkowej (tak/nie) lub oceny
warunkowej.

Jakości projektu
A.4.1 Projekt jest zgodny z Regulaminem konkursu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi określone w Regulaminie konkursu (w tym w szczególności
w podrozdziale „Przedmiot konkursu”, „Wymagania dotyczące wskaźników rezultatu i produktu”) wynikające z jego
specyfiki, dotyczące spójności wewnętrznej wniosku o dofinansowanie projektu i logiki projektowej.
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie projektu nie
mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu
projektu. Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie wskazanym
przez IOK.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Finansowania Projektu
A.4.2 Budżet - niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań
Definicja kryterium:
Ocenie podlega:
kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków

1.

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
prawidłowość

2.

sporządzenia

budżetu

projektu

pod

kątem

zgodności

z Regulaminem

konkursu

w szczególności:
a)

niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:
czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań

19

oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów

projektu,
czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy/partnera (chyba że stanowią
wkład własny),
b)

20

racjonalność i efektywność planowanych wydatków:
czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz planowanych produktów
projektu,
czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków,

21

czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów
realizacji zadań.
Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie projektu nie
mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu

19

Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1.

20

Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1.

21

Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1.

11

(A. KRYTERIA OGÓLNE: A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe)

projektu. Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane w zakresie wskazanym przez IOK.
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej w przypadku

niezasadnych, zawyżonych i niekwalifikowanych

wydatków, których łączna wartość nie przekracza 25% wartości projektu, oraz w przypadku nieprawidłowości
w sporządzeniu budżetu.
W przypadku warunkowej oceny projekt może zostać skierowany do negocjacji (o ile projekt spełnia lub
warunkowo spełnia wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

12

8.2.1Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (Lp. konkursu: A.1)

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P
2014-2020

8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
8.2.1Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności
zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020

Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej sytuacji
na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r. ż., osób z niepełnosprawnościami,
długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach

Priorytet
inwestycyjny

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,
w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez
lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Schemat

Wsparcie osób biernych zawodowo powyżej 29 r. ż. nie zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy

Lp. konkursu

Planowany kwartał
rozpoczęcia
22
naboru

A.1

Projekty grantowe

TAK

Planowana
alokacja (zł)

19 985 320

I

II

x

III

IV

NIE

X

Wymagany wkład własny beneficjenta
TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

5%
23

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy :
a) działania związane z identyfikacją potrzeb osób biernych zawodowo
ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz
poradnictwa psychologicznego świadczone na rzecz osób biernych
zawodowo,
c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu
kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu
do potrzeb rynku pracy:
a)

działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez
organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie

22

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 2017
rok.
23

Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb
uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz
opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub innego dokumentu pełniącego analogiczną
funkcję.
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8.2.1Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (Lp. konkursu: A.1)

studiów
podyplomowych,
finansowanie
studiów
uzupełniających
(uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach
niestacjonarnych).
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców:
a)

działania ukierunkowane
zawodowych,

na

realizację

programów

staży

i

praktyk

b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym
w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane
zatrudnienie.
4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:
a)

wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.

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 pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu
programu (CR04) - osoby bierne zawodowo, objęte
wsparciem w programie

40%

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu
programu (CR04) - osoby z niepełnosprawnościami,
objęte wsparciem w programie

30%

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu (CR03) - osoby bierne zawodowo, objęte
wsparciem w programie

30%

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu (CR03) - osoby z niepełnosprawnościami,
objęte wsparciem w programie

30%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie
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8.2.1Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (Lp. konkursu: A.1)

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem
w programie (CO03)

865

537

1 402

Liczba
osób
z
niepełnosprawnościami
wsparciem w programie (CO16)

37

27

64

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem
w programie

165

171

336

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem
w programie

397

314

711

objętych

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

24

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 jedna instytucja może wystąpić w konkursie tylko jeden
raz jako lider i tylko jeden raz jako partner.
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe
posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski
o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej.
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie
posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski
w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj.
pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu,
w imieniu tej jednostki.
UWAGA:
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy
nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu 1 wniosku złożonego
przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda
jednostka główna oraz jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie
1 wniosek w odpowiedzi na konkurs jako lider i maksymalnie 1 wniosek jako
partner.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

Stosuje się do

1-4

Złożenie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu przez danego
wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego
złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż raz jako partner skutkuje
odrzuceniem wszystkich wniosków, w których występuje ten sam partner.
Kryterium weryfikowane na
w odpowiedzi na konkurs.

podstawie

Rejestru

wniosków

złożonych

Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.2

Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 5,00%

Definicja kryterium:

24

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 9/2017 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 16 lutego 2017 r.
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Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00 % wydatków
kwalifikowalnych projektu.

typu/typów (nr)

Kryterium może podlegać ocenie warunkowej. Ocena następuje ze
wskazaniem, jakie korekty należy wprowadzić do wniosku o dofinansowanie
projektu lub jakie uzasadnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku
wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć, aby ocena warunkowa stała się
oceną ostateczną. W przypadku warunkowej oceny projekt może zostać
skierowany do negocjacji (o ile projekt spełnia lub warunkowo spełnia
wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyskał wymaganą minimalną liczbę
punktów).
Kryterium może zostać ocenione warunkowo, jeżeli wnioskodawca wskazał
wkład własny niższy o nie więcej niż 3 punkty procentowe od wymaganego
poziomu. Jeżeli wnioskodawca wskazał wkład własny mniejszy o ponad
3 punkty procentowe od wymaganego poziomu, wówczas kryterium jest
uznawane za niespełnione bezwarunkowo, a wnioskodawca nie jest wzywany
do wprowadzenia korekty.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega na dokonaniu oceny
bezwarunkowej lub oceny warunkowej.
B.1.3

Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy
i obejmuje:

projekt jest zgodny z właściwym typem projektu

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy:
a) działania związane z identyfikacją potrzeb osób biernych zawodowo
ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów
Działań,
b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
oraz poradnictwa psychologicznego świadczone na rzecz osób
biernych zawodowo.
c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu
kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich
dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:
a)

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych
poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów,
finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów
uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki
na studiach niestacjonarnych).

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez pracodawców:
a)

działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk
zawodowych,

b)

działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy,
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w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy,
subsydiowane zatrudnienie.
4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:
a)

wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.4
Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest:
1. instytucją rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem
publicznych służb zatrudnienia):
agencją zatrudnienia,
instytucją szkoleniowe,
instytucją dialogu społecznego,
instytucją partnerstwa lokalnego.
W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem musi być podmiot
wskazany w punkcie 1, natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot
wskazany poniżej tj.:
instytucja rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem
publicznych służb zatrudnienia):

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

agencja zatrudnienia,
instytucja szkoleniowe,
instytucja dialogu społecznego,
instytucja partnerstwa lokalnego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.5
Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej: wyłącznie do osób biernych zawodowo
powyżej 29 roku życia z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osób fizycznych
zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego), w szczególności do:
osób powyżej 50 roku życia,
kobiet,
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osób z niepełnosprawnościami,
osób o niskich kwalifikacjach.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych
25
zawodowo powyżej 29 roku życia
z obszaru województwa kujawskopomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
w szczególności do:
26

osób powyżej 50 roku życia ,
kobiet,
27

osób z niepełnosprawnościami ,

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

28

osób o niskich kwalifikacjach .
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.6
Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Komunikatem w sprawie
wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych
Programów Operacyjnych
Definicja kryterium:
Projekt
zakłada
wskaźniki
efektywności
zatrudnieniowej
zgodne
z Komunikatem w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium
efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych:
-

minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób
w wieku 50 lat i więcej – 33%;

-

minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet –
39%;

-

minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób
z niepełnosprawnościami – 33%;

-

minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób
o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) – 38%;

-

minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób
nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych kategorii - 43%.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
25

Osoby powyżej 29 roku życia rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin).

26

tj. osoby mające 50 lat i więcej (od dnia 50-tych urodzin).
w rozumieniu definicji wskazanej w SzOOP RPO WK-P.
28
w rozumieniu definicji wskazanej w SzOOP RPO WK-P.
27
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B.1.7
Maksymalna wartość projektu wynosi 1,5 mln zł, a średni koszt
30
uczestnika projektu nie przekracza 15 tys zł

29

przypadający na jednego

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wartość projektu nie przekracza kwoty 1,5 mln zł, przy
czym średni koszt aktywizacji jednego uczestnika projektu nie może być
większy niż 15 tys. zł.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.8
Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji
zawodowej zdefiniowanej w oparciu o opracowanie Indywidualnego Planu Działania tj. obejmuje co
najmniej trzy różne formy wsparcia (w tym IPD) skierowane do każdego uczestnika projektu oraz
zostało dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej.
Definicja kryterium:
Wsparcie będzie obejmowało usługi i instrumenty rynku pracy i opierać się
będzie na co najmniej trzech różnych elementach indywidualnej
i kompleksowej pomocy (pierwszy z nich polega na obligatoryjnym
opracowaniu Indywidualnego Planu Działania, kolejne
wybierane są
w zależności od potrzeb i potencjału osób, którym udzielane jest wsparcie).
W ten sposób zapewnione zostanie wsparcie dostosowane do indywidualnych
potrzeb uczestników projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.9
Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń 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
szkoleń zawodowych. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie
pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika
projektu kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

2

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów
uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie
się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami,
29

Średni koszt przypadający na uczestnika liczony jest w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w projekcie.
Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia
możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
30
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których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz
potwierdzenie przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

formalne

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu
ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach
uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji
weryfikowane będzie w 4 etapach:
Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie
obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie;
Wzorzec – zdefiniowanie standardu 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 z efektami uczenia się) po zakończeniu
wsparcia udzielanego danej osobie.
Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
zawarte są w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju
będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie/ Nie dotyczy
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.10 Jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku
pracy.
Definicja kryterium:
Jeżeli w ramach projektu są realizowane szkolenia zawodowe ocenie podlega
czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach
wskazanych jako deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim i/lub
w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu (w oparciu
o dane wynikające z badania Barometr zawodów. Raport podsumowujący
badanie w województwie kujawsko-pomorskim, dostępnego na stronie
internetowej: barometrzawodow.pl aktualnego na dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu).

Stosuje się do
typu/typów (nr)

2

W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kwalifikacji nie
określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są
one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców
(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed
rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie
takiego
zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych
deklaracji zatrudnienia).
W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kompetencji nie
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określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są
one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców
(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed
rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie
takiego
zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych
deklaracji zatrudnienia).
Dodatkowo, w przypadku realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu
kompetencji (zarówno określonych jako deficytowe w ramach badania
Barometr zawodów jak i będących potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby
konkretnych pracodawców) wnioskodawca powinien na etapie składania
wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać pisemną
akceptację pracodawcy/ów/organizacji pracodawców dotyczącą zarówno
programu szkolenia jak i zakresu efektów kształcenia, które zostaną
osiągnięte przez uczestników szkolenia.
Wniosek o dofinansowanie projektu powinien przewidywać działania
zmierzające do spełnienia warunków zarówno w zakresie potwierdzenia
zapotrzebowania na szkolenia od konkretnych pracodawców, jak i akceptacji
pracodawcy/ów/organizacji pracodawców dotyczącej programu szkolenia
i zakresu efektów kształcenia, natomiast powyższe działania będą
musiały zostać udokumentowane najpóźniej w trakcie realizacji projektu
przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie/ Nie dotyczy
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.11 Wnioskodawca lub partner
posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu
działalności w obszarze aktywizacji zawodowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku
31
o dofinansowanie projektu posiada co najmniej roczne doświadczenie
w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej, na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
Realizacja projektu przez wnioskodawcę lub partnera mającego
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze aktywizacji zawodowej
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, sprzyjać będzie sprawności
i prawidłowości realizacji projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

Konieczność wykazania doświadczenia na terenie województwa kujawskopomorskiego, nie oznacza wykluczenia udzielenia dofinansowania podmiotom
pochodzącym spoza terytorium województwa, gdyż ocena dotyczy
realizowanych działań a nie siedziby wnioskodawcy/partnera.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

31

Należy przez to rozumieć całokształt doświadczenia w danym obszarze (nie tylko realizacja projektów współfinansowanych
ze środków europejskich w danym obszarze, ale również np. działalność statutowa).
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Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku
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 25 punktów).
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie
tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalnomerytorycznej. Waga punktowa poszczególnych
kryteriów premiujących określona jest przy definicji
kryterium.

B.2.1
Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową dla każdej wskazanej w projekcie grupy docelowej
wyższą co najmniej o 10 punktów procentowych niż wymagany minimalny próg określony
w regulaminie konkursu
Definicja kryterium:
Projekt przewiduje efektywność zatrudnieniową dla poszczególnych grup
objętych wsparciem w ramach projektu wyższą niż określona w kryterium
dostępu:
a) o min. 10 pp. - 5 pkt.
b) o min. 20 pp. -10 pkt
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia zwłaszcza
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy stanowi podstawowe
wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej województwa kujawsko-pomorskiego,
dlatego kryterium ma premiować projekty charakteryzujące się wysoką
skutecznością w doprowadzeniu do zatrudnienia. Spełnienie kryterium
zapewni również wysoką efektywność wykorzystania środków przyznanych na
realizację projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.2
Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących powiaty województwa kujawskopomorskiego charakteryzujące się niskim udziałem osób pracujących wśród ogółu mieszkańców.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest skierowany wyłącznie do osób
zamieszkujących te powiaty województwa kujawsko-pomorskiego, które
charakteryzują się niższym niż średni dla województwa wskaźnik pracujących
32
na 1000 ludności
(tj. obszar województwa kujawsko-pomorskiego
z wyłączeniem następujących powiatów grodzkich: powiatu m. Bydgoszcz,
Grudziądz, Toruń, Włocławek).

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

32

Dane roczne BDL (2015 r.) – Pracujący według innego podziału niż PKD, Pracujący na 1000 ludności ( NTS-5,2006-2014),
bez pracujących w podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach
indywidualnych w rolnictwie, data pobrania danych 15.12.2016 r..
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Tak - 5 pkt.
Nie -

0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.3

Projekt został skierowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami

Definicja kryterium:
Projekt został skierowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami i został
dostosowany do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-4

Tak - 5 pkt.
Nie -

0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.4

Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji

Definicja kryterium:

Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji .
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
Tak - 5 pkt.
Nie -

0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P
2014-2020

8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
8.4.1Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje
opiekuńcze
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020

Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3
Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3

Priorytet
inwestycyjny

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz
promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

Schemat

Projekty z zakresu aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 wraz
ze wsparciem tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki
nad dziećmi do lat 3

Lp. konkursu

A.1

Planowany kwartał
rozpoczęcia
33
naboru

Projekty grantowe

TAK

Planowana
alokacja (zł)

43 307 000

I

II

X

III

IV

NIE

X

Wymagany wkład własny beneficjenta
TAK

X

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

NIE

15%

1. Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie
na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher),
obejmujące:
a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie
34
dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna ,
Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie
społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie
usług.
2. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych
formach opieki przewidzianych ustawą.
3. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.
4.

Dostosowanie

miejsc

opieki

na

dziećmi

do

lat

3

do

potrzeb

dzieci

33

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 2017
rok.
34

Wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci (czyli opłat za pobyt
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, do zapłaty których zobowiązany jest rodzic/opiekun prawny).

24

8.4.1Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (Lp. konkursu: A.1)

z niepełnosprawnościami.
5. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek
pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1-4).
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, które powróciły na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po
opuszczeniu programu

768

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu

683

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu

938

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3
objętych wsparciem w programie

1919

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3

948

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

35

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1
Wnioskodawca składa maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany
konkurs
Definicja kryterium:
Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków
o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.:

35

1.

dwa razy jako lider albo

2.

dwa razy jako partner albo

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 9/2017 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 16 lutego 2017 r.
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3.

raz jako lider a raz jako partner.

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe
posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski
o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej.
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie
posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski
w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj.
pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu,
w imieniu tej jednostki.
UWAGA:
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy
nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we
wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków
złożonych przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe.
Każda jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć
maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na
konkurs tzn.:
1.

dwa razy jako lider albo

2.

dwa razy jako partner albo

3.

raz jako lider a raz jako partner.

Złożenie więcej niż dwóch wniosków o dofinansowanie projektu przez danego
wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego
złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż dwa razy jako partner skutkuje
odrzuceniem wszystkich projektów, w których występuje jako partner.
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie
projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.2

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 projektu.
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej. Ocena następuje ze
wskazaniem, jakie korekty należy wprowadzić do wniosku o dofinansowanie
projektu lub jakie uzasadnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku
wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć, aby ocena warunkowa stała się
oceną ostateczną. W przypadku warunkowej oceny projekt może zostać
skierowany do negocjacji (o ile projekt spełnia lub warunkowo spełnia
wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyskał wymaganą minimalną liczbę
punktów).

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Kryterium może zostać ocenione warunkowo, jeżeli wnioskodawca wskazał
wkład własny niższy o nie więcej niż 3 punkty procentowe od wymaganego
poziomu. Jeżeli wnioskodawca wskazał wkład własny mniejszy o ponad 3
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punkty procentowe od wymaganego poziomu, wówczas kryterium jest
uznawane za niespełnione bezwarunkowo, a wnioskodawca nie jest wzywany
do wprowadzenia korekty.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega na dokonaniu oceny
bezwarunkowej lub oceny warunkowej.
B.1.3
Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 są finansowane
przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki
nad dziećmi do lat 3 względem konkretnego dziecka i opiekuna są
finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
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)
B.1.4
Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat
w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektu trwa nie dłużej
niż 24 miesiące
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy zaplanowany okres zapewnienia finansowania
działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat
w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach
projektów współfinansowanych ze środków EFS, nie przekroczy 24 miesięcy.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.5
W projekcie założono, iż co najmniej 60% kosztów bezpośrednich w projekcie przeznaczonych
jest na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy w ramach projektu założono, iż co najmniej 60% kosztów
bezpośrednich w projekcie przeznaczonych jest na utworzenie miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

2

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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B.1.6
W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez
okres co najmniej 2 lat
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego
opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia 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 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – dot. klubów
dziecięcych oraz żłobków.
W przypadku opiekunów dziennych trwałość należy rozumieć jako
świadczenie opieki przez okres co najmniej dwóch lat nad minimum trojgiem
dzieci do lat 3.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 20142020 wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu musi zawrzeć
informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje z jakiego źródła,
innego niż środki europejskie, miejsca te będą utrzymane przez okres
minimum 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, a także planowane
działania zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki po
ustaniu finansowania EFS.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.7
Uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w projekcie jest zgodne
z diagnozą potrzeb ujętą w dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawskopomorskim””.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na miejsca
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze objętym projektem.
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu jest zobowiązany
przedstawić:
1. analizę uwarunkowań w zakresie
w dostępie do form opieki, jak również
2.

zróżnicowań

przestrzennych

lokalną prognozę demograficzną dot. liczby urodzeń (na obszarze
objętym projektem) ze wskazaniem źródła danych. Prognoza musi
obejmować okres, w którym będzie realizowany projekt wraz z okresem
trwałości.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

2

Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi
do lat 3 zawarte są w, opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-
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pomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.8
Finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 nie pokrywa kosztów działalności bieżącej miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach innych projektów współfinansowanych ze
środków publicznych
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie
projektu, że zaplanowane w ramach projektu koszty związane
z finansowaniem usługi opieki nad dziećmi do lat 3 nie będą pokrywać
kosztów związanych z zapewnieniem finansowania działalności bieżącej
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów
dziecięcych oraz dziennego opiekuna utworzonych w ramach innych
projektów współfinansowanych ze środków publicznych w okresie realizacji
tych projektów.
W praktyce oznacza to, poza zawarciem odpowiedniej deklaracji we wniosku,
że wnioskodawca przed udzieleniem wsparcia finansowego powinien
zobowiązać uczestnika projektu do dostarczenia oświadczenia lub
zaświadczenia, z którego będzie wynikać , że koszt usługi opieki nad
dzieckiem do lat 3, który ma zostać pokryty w projekcie, nie stanowi kosztów
finansowanych w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków
publicznych (realizowanych w tym samym okresie).

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)
B.1.9
Projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję
publiczną lub niepubliczną
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego
opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez
daną instytucję publiczną lub niepubliczną.
Poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki rozumie się również utworzenie
nowego podmiotu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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B.1.10 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń 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
szkoleń. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na
zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji
i/lub kompetencji.
Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów
uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie
się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami,
których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalne
potwierdzenie przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.
Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu
ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach
uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji
weryfikowane będzie w 4 etapach:
Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie
obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie;

Stosuje się do
typu/typów (nr)

5

Wzorzec – zdefiniowanie standardu 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 z efektami uczenia się) po
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
zawarte są w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju
będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.11 Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej
zakładają osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43%.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

5
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Dotyczy uczestników projektu, którzy są osobami bezrobotnymi lub osobami
biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobami, które przerwały karierę
zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

B.1.12 Projekt zakłada, iż żadna z grup objętych wsparciem nie może stanowić więcej niż 70%
uczestników projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt zakłada uczestnictwo nie więcej niż 70% osób,
które zaliczają się do osób powracających na rynek pracy po urlopie
macierzyńskim lub rodzicielskim (osoby, które w dniu przystąpienia do
projektu były osobami pracującymi opiekującymi się dzieckiem do lat 3,
będącymi w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem
dziecka i przebywającymi na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) oraz nie
więcej niż 70% osób wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem
opieki nad dziećmi do lat 3 (osoby, które w dniu przystąpienia do projektu
pozostawały bez pracy, w tym osoby przebywające na urlopie
wychowawczym).

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Kryterium wynika z konieczności zrealizowania określonych docelowych
wartości wskaźników.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.13 W przypadku kiedy projekt obejmuje działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające
proces powrotu na rynek pracy muszą one wynikać z przeprowadzonej indywidualnej diagnozy,
w danym zakresie, konkretnej osoby/uczestnika projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał w projekcie działania
aktywizacyjne i/lub szkoleniowe, wspomagające proces powrotu na rynek
pracy oraz opisał że ich realizacja będzie poprzedzona przeprowadzeniem
indywidualnej diagnozy, w danym zakresie, konkretnej osoby/uczestnika
projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

5

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryteriów:

B.2.1

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od
obydwu oceniających podczas oceny spełniania
kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria
premiujące, otrzymują premię punktową (maksymalnie
40 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.

Projekt realizowany będzie przez podmioty ekonomii społecznej

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt dotyczący usług w zakresie opieki nad dziećmi do
36
lat 3 realizowany będzie przez podmioty ekonomii społecznej .
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 3 pkt.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.2

Projekt realizowany będzie w partnerstwie

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w partnerstwie przez
administrację publiczną i podmioty ekonomii społecznej.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium zapewnia preferencje dla realizacji usług w zakresie opieki nad
36

Podmiot ekonomii społecznej (PES):

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
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;
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 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym
interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę
z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
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dziećmi do lat 3 przez podmioty ekonomii społecznej.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.2.3
Projekt zakłada realizację wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których nie funkcjonowały
placówki opieki nad dziećmi do lat 3
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ramach projektu zakłada realizację
wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których nie funkcjonowały placówki
opieki nad dziećmi do lat 3, w formie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych
opiekunów.
Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi
do lat 3 zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawskopomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 4 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.4
Projekt zakłada tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego
opiekuna
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono tworzenie miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna, oraz w jakim stopniu.
Punkty przyznawane będą za procentowy udział liczby utworzonych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna
w stosunku do wszystkich miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych
w ramach projektu, w następujący sposób:

Stosuje się do
typu/typów (nr)

2

100%- 10 pkt.
Od 50% do 99%- 8 pkt
Od 10% do 49% - 5 pkt.
mniej niż 10% – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.5
Projekt zakłada większy niż 60% udział kosztów bezpośrednich przeznaczonych na utworzenie
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Definicja kryterium:

Stosuje się do
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Projekt przewiduje większy udział kosztów bezpośrednich przeznaczonych na
utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wyższą niż określona
w kryterium dostępu:

typu/typów (nr)

- o min. 10pp. - 5 pkt.
- o min. 20pp. -10 pkt.
Działania zakresu aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3
poprzez wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi
opieki nad dziećmi do lat 3 stanowią podstawowe wyzwania województwa
kujawsko-pomorskiego, dlatego kryterium ma premiować projekty
charakteryzujące się wysoką skutecznością w doprowadzeniu do utworzenia
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Spełnienie kryterium zapewni również
wysoką efektywność wykorzystania środków przyznanych na realizację
projektu.

2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.6
Projekt zakłada utworzenie lub dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono utworzenie lub
dostosowanie miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami.
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

Stosuje się do
typu/typów (nr)

2,4

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.7

Projekt zakłada realizację działań kompleksowych

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono realizację działań
kompleksowych obejmujących działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe
wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie
wsparcia wskazanego w typach projektów . 1-4).
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P
2014-2020

8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w ramach ZIT
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020

Priorytet
inwestycyjny

37

Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz
promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

Schemat:

Lp. konkursu

Projekty grantowe
Planowana

A.1

Planowany kwartał
rozpoczęcia
38
naboru
TAK

I

II

X

NIE

III

IV

X

3 500 000

37

Szczegółowe założenia konkursu i kryteria wyboru projektów będą przedmiotem odrębnego posiedzenia Komitetu
Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 i zostaną uzupełnione w terminie późniejszym.
38

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 2017
rok.
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alokacja (zł)
Wymagany wkład własny beneficjenta
TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

15%

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad
dziećmi do lat 3, poprzez:

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych
formach opieki przewidzianych ustawą,
2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,
3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez
gminę w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym
w ramach projektu,
4. dostosowanie miejsc opieki
z niepełnosprawnościami.

na

dziećmi

do

lat 3

do

potrzeb

dzieci

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 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu
WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3
B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1
Definicja kryterium:

Stosuje się do
typu/typów (nr)
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Opis znaczenia kryterium:

B.1.2
Definicja kryterium:
Stosuje się do
typu/typów (nr)

Opis znaczenia kryterium:

C. KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ
C.1 KRYTERIA DOSTĘPU

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

Opis znaczenia kryterium:

C.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE
Opis znaczenia kryterium:

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

ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna

37
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P
2014-2020

Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
MŚP w regionie
8.5.2 Wsparcie outplacementowe
FISZKA KONKURSU

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

Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 mcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn
dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym

8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
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Schemat

Lp. konkursu

Łagodzenie negatywnych skutków
regionalnego/ lokalnego rynku pracy
Planowany kwartał
I
rozpoczęcia
A.1
39
naboru

zwolnień, mających istotne znaczenie dla

II

TAK

Projekty grantowe
Planowana
alokacja (zł)

X

III

NIE

IV

X

9 500 000
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

NIE

5%

Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement,
obejmujących w szczególności:
1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu
Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
2. poradnictwo psychologiczne,
Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

3. pośrednictwo pracy,
4. szkolenia, kursy,
5. studia podyplomowe,
6. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
7. subsydiowane zatrudnienie,
8. dodatek relokacyjny,
9. bezzwrotne wsparcie finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność
gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczoszkoleniowym oraz w postaci finansowej.

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

W podziale na:
Kobiety

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały zatrudnienie

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

250

WSKAŹNIKI PRODUKTU

39

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 2017
rok.
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Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem
w programie

106

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu
pracy objętych wsparciem w programie

416

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

40

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1 Projektodawca zakłada realizację wsparcia dla wybranych grup
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:
41

- osób zwolnionych ,
- pracowników przewidzianych
43
zwolnieniem .

do

zwolnienia

42

lub

zagrożonych
Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-9

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-9

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.2 Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 5,00%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00 % wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej. Ocena następuje ze
wskazaniem, jakie korekty należy wprowadzić do wniosku o dofinansowanie
projektu lub jakie uzasadnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku
40

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 9/2017 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 16 lutego 2017 r.

41

Osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
42

Pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących
pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub
stosunku służbowego.
43

Pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do
projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1447) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych
przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn
ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

40
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wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć, aby ocena warunkowa stała się
oceną ostateczną. W przypadku warunkowej oceny projekt może zostać
skierowany do negocjacji (o ile projekt spełnia lub warunkowo spełnia
wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyskał wymaganą minimalną liczbę
punktów).
Kryterium może zostać ocenione warunkowo, jeżeli wnioskodawca wskazał
wkład własny niższy o nie więcej niż 3 punkty procentowe od wymaganego
poziomu. Jeżeli wnioskodawca wskazał wkład własny mniejszy o ponad
3 punkty procentowe od wymaganego poziomu, wówczas kryterium jest
uznawane za niespełnione bezwarunkowo, a wnioskodawca nie jest wzywany
do wprowadzenia korekty.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega na dokonaniu oceny
bezwarunkowej lub oceny warunkowej.
B.1.3 Projekt zakłada osiągnięcie kryterium efektywności zatrudnieniowej w oparciu o zapisy
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 20142020.
Definicja kryterium:
Projekt zakłada, iż minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi co
najmniej 50% całkowitej liczby osób, która zakończy udział w projekcie.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu,
w tym na podstawie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób, które po
44
opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” oraz
liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-9

Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.4 Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji
zawodowej zdefiniowanej w oparciu o przeprowadzone doradztwo zawodowe połączone
z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania i zostanie dostosowane do specyficznych
potrzeb grupy docelowej
Definicja kryterium:
Wsparcie będzie miało charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji
zawodowej. Obowiązkowy element wsparcia stanowi doradztwo zawodowe
połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, kolejne formy
wsparcia w postaci m.in.:

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-9

- poradnictwa psychologicznego,
- pośrednictwa pracy,

44

Sposób i metodologia mierzenia wskaźnika znajduje się w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
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- szkoleń, kursów, studiów podyplomowych,
- staży, praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym
zawodzie,
- subsydiowanego zatrudnienia,
- dodatku relokacyjnego,
- bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej połączone ze wsparciem pomostowym
o charakterze doradczo-szkoleniowym lub w postaci finansowej,
wybierane będą w zależności od potrzeb i potencjału osób, którym udzielane
jest wsparcie. W ten sposób zapewnione zostanie wsparcie dostosowane do
indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.5 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń 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
szkoleń zawodowych. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie
pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika
projektu kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych.
Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów
uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie
się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami,
których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalne
potwierdzenie przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.
Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu
ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach
uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji
weryfikowane będzie w 4 etapach:

Stosuje się do
typu/typów (nr)

4

Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie
obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie;
Wzorzec – zdefiniowanie standardu 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;

42
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Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi
wymaganiami (określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
zawarte są w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju
będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie/Nie dotyczy
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.6 Jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku
pracy.
Definicja kryterium:
Jeżeli w ramach projektu są realizowane szkolenia zawodowe ocenie podlega
czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach
wskazanych jako deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim i/lub
w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu (w oparciu
o dane wynikające z badanie Barometr zawodów. Raport podsumowujący
badanie w województwie kujawsko-pomorskim, dostępnego na stronie
internetowej: barometrzawodow.pl aktualnego na dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu).
W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kwalifikacji nie
określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są
one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców
(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed
rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego
zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych
deklaracji zatrudnienia).
W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kompetencji nie
określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są
one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców
(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed
rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego
zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych
deklaracji zatrudnienia).

Stosuje się do
typu/typów (nr)

4

Dodatkowo, w przypadku realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu
kompetencji (zarówno określonych jako deficytowe w ramach badania
Barometr zawodów jak i będących potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby
konkretnych pracodawców) wnioskodawca powinien na etapie składania
wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać pisemną
akceptację pracodawcy/ów/organizacji pracodawców dotyczącą zarówno
programu szkolenia jak i zakresu efektów kształcenia, które zostaną
osiągnięte przez uczestników szkolenia.
Wniosek o dofinansowanie projektu powinien przewidywać działania
zmierzające do spełnienia warunków zarówno w zakresie potwierdzenia

43
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zapotrzebowania na szkolenia od konkretnych pracodawców, jak
i akceptacji
pracodawcy/ów/organizacji
pracodawców
dotyczącej
programu szkolenia i zakresu efektów kształcenia, natomiast powyższe
działania będą musiały zostać udokumentowane najpóźniej w trakcie
realizacji projektu przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie/Nie dotyczy
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.7 Jeżeli projekt zakłada bezzwrotne wsparcia finansowe na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej jego realizacja musi być zgodna z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.
Definicja kryterium:
W przypadku zaplanowania w projekcie bezzwrotnego wsparcia finansowego
na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jego realizacja musi być
zgodna z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, w szczególności
wnioskodawca zapewnia, że:
- o uzyskanie wsparcia może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej
jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą
powyżej 50 roku życia, jest kobietą, jest osobą o niskich kwalifikacjach, jest
osobą poniżej 30 roku życia,
- w pierwszej kolejności wsparcie skierowane zostanie do osób, które utraciły
zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku
pracy lub stosunku służbowego,

Stosuje się do
typu/typów (nr)

9

- rozpoczęte w ramach projektu działalności gospodarcze będą prowadzone
przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia w ramach
projektu (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie/Nie dotyczy
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.8 Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu
działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
Definicja kryterium:
Stosuje się do
Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku
1-9
typu/typów (nr)
45
o dofinansowanie projektu posiada co najmniej roczne doświadczenie
w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia

45

Należy przez to rozumieć całokształt doświadczenia w obszarze aktywizacji zawodowej (nie tylko realizację projektów
współfinansowanych ze środków europejskich , ale również np. działalność statutową).
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outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Realizacja projektu przez wnioskodawcę lub w partnerstwie z podmiotem
mającym doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze aktywizacji
zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, sprzyjać będzie sprawności i prawidłowości realizacji
projektu.
Konieczność wykazania doświadczenia na terenie województwa kujawskopomorskiego, nie oznacza wykluczenia udzielenia dofinansowania podmiotom
pochodzącym spoza terytorium województwa, gdyż ocena dotyczy
realizowanych działań a nie siedziby wnioskodawcy/partnera.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie/ Nie dotyczy
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
46

B.1.9 Średni koszt

przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza 18 tys

47

zł

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy średni koszt aktywizacji jednego uczestnika projektu nie
jest większy niż 18 tys. zł.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-9

Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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 25 punktów).
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie
tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalnomerytorycznej. Waga punktowa poszczególnych
kryteriów premiujących określona jest przy definicji
kryterium.

B.2.1 Projekty zakłada osiągnięcie poziomu efektywność zatrudnieniowej wyższy co najmniej o 10
punktów procentowych niż wymagany minimalny próg określony w kryterium dostępu.
Definicja kryterium:

46

Stosuje się do

1-9

Średni koszt przypadający na uczestnika liczony jest w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w projekcie.

47

Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia
możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
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Projekty zakłada osiągnięcie poziomu efektywność zatrudnieniowej wyższy niż
minimalny próg określony w kryterium dostępu:

typu/typów (nr)

a) o min. 10 pp. - 5 pkt.
b) o min. 20 pp. -10 pkt
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu,
w tym na podstawie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób, które po
48
opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” oraz
liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.
B.2.2 Projekt łagodzi negatywne skutki zwolnień znaczących dla regionalnego/ lokalnego rynku pracy.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt łagodzi negatywne skutki zwolnień znaczących
dla regionalnego/ lokalnego rynku pracy.
Na
potrzeby
niniejszego
konkursu
znaczące
regionalnego/lokalnego rynku pracy oznacza, że dotyczy:

zwolnienie

dla

1. minimum 20 osób z jednego zakładu pracy:
- w tym przypadku na etapie aplikowania w konkursie projektodawca musi
przedstawić dokument od pracodawcy potwierdzający zamiar dokonania
zwolnień minimum 20 pracowników (np. kopię pisemnej informacji o zamiarze
grupowego zwolnienia złożonej we właściwym urzędzie pracy) wraz z listem
intencyjnym, w którym ten pracodawca wyraża zainteresowanie pomocą
oferowaną w projekcie;
2. minimum 20 osób u kilku pracodawców:
- w tym przypadku na etapie aplikowania w konkursie projektodawca musi
przedstawić dokumenty potwierdzające zamiar zwolnień łącznie minimum 20
pracowników u kilku pracodawców, dotyczący jednej grupy zawodowej wraz
z listem intencyjnym, w którym pracodawcy wyrażają zainteresowanie pomocą
oferowaną w projekcie.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-9

Niniejsze kryterium będzie uznane ze spełnione, w przypadku gdy projekt
będzie skierowany jedynie do osób, objętych zwolnieniami, o których mowa
powyżej. Projekt może być realizowany dla większej liczby osób, niż
wskazana w listach intencyjnych, jednak osoby te muszą pochodzić z zakładu
pracy, zamierzającego dokonać zwolnienia minimum 20 pracowników (dotyczy
pkt.1) bądź pochodzić z jednej grupy zawodowej (dot. pkt 2).
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
1. Tak- 15 pkt.
2. Nie - 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz
załącznik będący integralną częścią wniosku.
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna

48

Sposób i metodologia mierzenia wskaźnika znajduje się w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P
2014-2020

8.6 Zdrowy i aktywny region
8.6.1Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej
mieszkańców
FISZKA KONKURSU

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

Lp. konkursu

Wydłużenie aktywności zawodowej osób, w szczególności powyżej 50 roku życia

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się
Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników
ryzyka w miejscu pracy dostosowanych do potrzeb konkretnych pracodawców i ich
pracowników

A.1

Planowany kwartał
rozpoczęcia
49
naboru

I

II

TAK

Projekty grantowe
Planowana
alokacja (zł)

X

III

NIE

IV

X

2 420 097
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

5%

Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe:

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

1. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na
nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na
pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub
długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie,
w tym pracujących
w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na
kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,
2. działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy,
3. wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do
minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na
utratę zdrowia,
4. działania

ukierunkowane

na

wdrożenie

rozwiązań

organizacyjnych

49

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 2017
rok.
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przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych
wpływających negatywnie na zdrowie pracowników,

czynników

5. finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych
wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.
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, które po opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały zatrudnienie

50%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem
w programie (CO05)

462

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

50

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1
Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi
na konkurs niezależnie czy występuje jako Wnioskodawca czy Partner projektu
Definicja kryterium:
Kryterium oznacza, że wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek
o dofinansowanie projektu niezależnie czy jako Wnioskodawca czy Partner
projektu.
Złożenie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu przez danego
wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego
złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż raz jako partner skutkuje
odrzuceniem wszystkich wniosków, w których występuje ten sam partner

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

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

50

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 9/2017 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 16 lutego 2017 r.

49

8.6.1Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (Lp. konkursu: A.1)

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 5,00%

B.1.2

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00 % wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej. Ocena następuje ze
wskazaniem, jakie korekty należy wprowadzić do wniosku o dofinansowanie
projektu lub jakie uzasadnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku
wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć, aby ocena warunkowa stała się
oceną ostateczną. W przypadku warunkowej oceny projekt może zostać
skierowany do negocjacji (o ile projekt spełnia lub warunkowo spełnia
wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyskał wymaganą minimalną liczbę
punktów).
Kryterium może zostać ocenione warunkowo, jeżeli wnioskodawca wskazał
wkład własny niższy o nie więcej niż 3 punkty procentowe od wymaganego
poziomu. Jeżeli wnioskodawca wskazał wkład własny mniejszy o ponad 3
punkty procentowe od wymaganego poziomu, wówczas kryterium jest
uznawane za niespełnione bezwarunkowo, a wnioskodawca nie jest wzywany
do wprowadzenia korekty.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega na dokonaniu oceny
bezwarunkowej lub oceny warunkowej.
Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej

B.1.3

Definicja kryterium:
Ocenia podlega, czy projekt jest skierowany do grup docelowych:
- osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie
wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności powyżej 50
roku życia;
- pracodawcy.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.4

Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
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Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z następującym zakresem działań
51
obejmującym opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania
szkoleniowe:
1. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na
nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na
pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub
długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie,
w tym pracujących w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na
kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,
2. działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy,
3. wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do
minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę
zdrowia,

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

4. działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych
przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników
wpływających negatywnie na zdrowie pracowników,
5. finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych
wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.5
Działania zaplanowane w ramach projektu nie zastępują obowiązkowych działań
z zakresu medycyny pracy
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie, że
działania w ramach projektu nie zastępują obowiązkowych działań z zakresu
medycyny pracy, do których realizacji jest zobowiązany pracodawca na
podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184).

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

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

51

Pod pojęciem „Program” rozumie się: „Program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu
pracy dostosowany do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników przygotowany w oparciu o pogłębioną analizę
opracowaną w zakresie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, który nie jest realizowany
w formie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ)”.
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B.1.6
Jeżeli projekt przewiduje finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań
okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych to muszą być one
wykonywane przez podmiot/y leczniczy/e udzielający/e świadczeń opieki zdrowotnej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy dodatkowe pakiety badań realizowane podczas badań
okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych będą
wykonywane przez podmiot/y wykonujący/e działalność leczniczą,
uprawniony/e do tego na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego w obszarze realizacji projektu i świadczenia opieki
zdrowotnej.
Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
w treści wniosku o zgodności z informacjami zawartymi w Rejestrze
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl).

Stosuje się do
typu/typów (nr)

5

Dotyczy projektów, które przewidują finansowanie dodatkowych
pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających poza
minimalny zakres badań okresowych.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
52

B.1.7
Wartość projektu nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn, określonej we wniosku
o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób pracujących, łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie” i kwoty
5.000,00 zł.
Definicja kryterium:
53

Ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości projektu biorąc pod
uwagę, że nie może być ona większa niż iloczyn założonej w projekcie
wartości docelowej „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie” i kwoty
5.000,00 zł. Kryterium niezbędne w celu zapewnienia realizacji wskaźników
założonych w ramach Poddziałania 8.6.1.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.8
Projekt jest wdrażany w oparciu o program zawierający pogłębioną analizę opracowaną
przez Wnioskodawcę w zakresie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych

52

Wartość projektu obejmuje wszystkie wydatki (w tym koszty pośrednie i bezpośrednie) przewidziane w ramach projektu
zgodnie z planowanymi zadaniami.
53

Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia
możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
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w miejscu pracy
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest wdrażany w oparciu o program zawierający
pogłębioną analizę opracowaną przez Wnioskodawcę w zakresie
występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.
Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie
projektu głównych wniosków z analizy, która będzie dostępna w biurze
wnioskodawcy. Kryterium obliguje Wnioskodawcę do wykonania pogłębionej
analizy występowania czynników ryzyka w miejscu pracy oraz opracowania
i wdrożenia
rozwiązań
przyczyniających
się
do
eliminowania
zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia. Analiza musi dotyczyć danego
zakładu pracy a działania projektowe stanowić odpowiedź na zdiagnozowane
potrzeby konkretnego pracodawcy i jego pracowników.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Interwencja w tym obszarze będzie odpowiedzią na zdiagnozowane przez
pracodawcę problemy zdrowotne. Analiza musi dotyczyć danego zakładu
pracy a działania projektowe stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby
konkretnego pracodawcy i jego pracowników.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.9
Projekt koncentruje się na wsparciu w zakresie opracowania i wdrożenia rozwiązań
organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt koncentruje się na wsparciu w zakresie
opracowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do
eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na
zdrowie pracowników.
Wnioskodawca jest zobowiązany do opisu ww. działań we wniosku
o dofinansowanie projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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 25 punktów).
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie
tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalnomerytorycznej. Waga punktowa poszczególnych
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kryteriów premiujących określona jest przy definicji
kryterium.
B.2.1

W projekcie minimum 15% będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał w projekcie, że minimum 15%
z ogółu uczestników będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
Tak – 5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.2

W projekcie minimum 50% będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał w projekcie, że minimum 50%
z ogółu uczestników będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia.
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
Tak – 10 pkt.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.3
Wnioskodawca zapewni pierwszeństwo udziału w projekcie dla osób mieszkających na
terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca zapewni pierwszeństwo udziału w projekcie
dla osób mieszkających na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia tj.
wyższej niż średnia dla województwa według danych na 31.12.2016 r.
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
Stosuje się do
typu/typów (nr)

Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

1-5

Sposób zapewnienia pierwszeństwa wnioskodawca jest zobowiązany opisać
we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 20142020

8.6 Zdrowy i aktywny region
8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej
i profilaktyczne

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

Lp. konkursu

Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności
profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia

w

programach

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się
Program profilaktyczny dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej
w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego
Planowany
kwartał
rozpoczęcia
54
naboru

A.1

I

X

II

TAK

Projekty grantowe
Planowana
alokacja (zł)

zawodowej

III

NIE

IV

X

19 360 776
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

5%

54

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 2017
rok.
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Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

1. Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności
zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi
i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych
55
w Umowie Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne
dla
specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem
zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania
profilaktyczne, obejmujące:
a) populacyjne programy profilaktyczne ukierunkowane na
wykrywalności nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego

poprawę

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, które po opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały zatrudnienie

50%

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na
badanie profilaktyczne

50%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

19 360

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

56

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1
Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na
konkurs niezależnie czy występuje jako Wnioskodawca czy Partner projektu
Definicja kryterium:
Kryterium oznacza, że wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach programu polityki zdrowotnej niezależnie czy jako Wnioskodawca czy Partner projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

55

Wskazywane programy (poza profilaktyką raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego) będą realizowane w formie regionalnych
programów zdrowotnych.
56

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 118/2016 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2016 r.
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku
B.1.2
Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
Poddziałania

przewidzianym do wsparcia w ramach

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
przewidzianym do wsparcia w ramach Poddziałania i obejmuje:
realizację programu profilaktycznego dla osób zagrożonych przerwaniem
aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita
grubego, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne,
obejmujące populacyjne programy profilaktyczne ukierunkowane na poprawę
wykrywalności nowotworu jelita grubego.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.3

Zgodność projektu z zakresem właściwego programu zdrowotnego

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę
oraz ewentualnych partnerów są zgodne z zakresem właściwego programu
zdrowotnego tj. „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”,
który jest załącznikiem do regulaminu konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku
B.1.4

Zgodność z warunkami wsparcia załączonymi do Regulaminu konkursu

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy założenia projektu są zgodne z warunkami realizacji
przedsięwzięć dotyczącymi danego programu populacyjnego załączonymi do
Regulaminu konkursu.
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
B.1.5
Zagwarantowanie realizacji dodatkowych badań diagnostycznych przez podmioty posiadające
umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych w ramach Programu badań
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przesiewowych raka jelita grubego
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, w przypadku realizacji działań w projekcie przez podmioty
posiadające umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań
kolonoskopowych w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita
grubego oraz jego następców, czy działania ze środków EFS służą realizacji
dodatkowych badań diagnostycznych i przyczyniają się do zwiększenia
liczby badań diagnostycznych przeprowadzanych przez te podmioty.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku
B.1.6
Wnioskodawca lub partner
zdrowotnej

jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym
działalność leczniczą, uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa
powszechnie obowiązującego w obszarze realizacji projektu i świadczenia
opieki zdrowotnej będą przez nich realizowane.
Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
w treści wniosku o zgodności z informacjami zawartymi w Rejestrze
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl).

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

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)
B.1.7

Zgodność z przepisami z zakresu ochrony zdrowia

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał, że świadczenia opieki zdrowotnej
będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony
zdrowia wskazanymi w regulaminie konkursu, w szczególności z regulacjami
dotyczącymi praw pacjenta.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.8

Udzielanie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based Medicine
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Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt przewiduje udzielanie usług zdrowotnych
57
w oparciu o Evidence Based Medicine . Jest to skrupulatne, precyzyjne
i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych
dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności
i bezpieczeństwa. Medycyna oparta na faktach umożliwia klinicystom
korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych
badań naukowych.

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)
B.1.9

Zgodność grupy docelowej z kryteriami kwalifikacji uczestników do badania

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy grupę docelową w projekcie stanowią:

I.

osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie
wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności
osoby powyżej 50 roku życia;

II.

osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia,
w szczególności powyżej 50 roku życia;

III.

pracodawcy.

Uczestnicy projektu stanowiący grupę docelową muszą być osobami
w wieku aktywności zawodowej, będącymi w grupie podwyższonego
ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi)
w celu wczesnego wykrywania choroby.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

W zakresie kryterium należy również sprawdzić czy świadczeniodawca
wskazał, że świadczeniobiorcami są osoby spełniające ww. warunki oraz:

1) W ramach systemu bez zaproszeń (tryb oportunistyczny): są to osoby
bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego:
a)

w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

b)

w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia,
u którego rozpoznano raka jelita grubego,

c)

w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita
grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób
konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny
HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw.
kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.
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Zasady EBM odnoszą się do sztuki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej, instytucji i całego systemu opieki zdrowotnej,
dostępności badań diagnostycznych, leków, zabiegów, umiejętności i doświadczenia lekarza itp., w aspekcie rozpoznania
sytuacji klinicznej, ustalenia diagnozy i dostępności opcji postępowania, które zależą od uwarunkowań systemu opieki
zdrowotnej.
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2) W ramach systemu z zaproszeniami: są to osoby w wieku 55-64 lat,
niezależnie od występowania lub braku
sugerujących raka jelita grubego.

objawów klinicznych

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.10 Projekt realizuje potrzeby i zabezpiecza deficyty w zakresie sytuacji epidemiologicznodemograficznej oraz podaży usług na danym obszarze
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt zawiera uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb
i deficytów w zakresie sytuacji epidemiologiczno - demograficznej oraz podaży
usług zdrowotnych na danym obszarze, a także z punktu widzenia ich
pozytywnego wpływu na racjonalne zasady gospodarowania i efektywność
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

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)
B.1.11 Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 5,00%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00 % wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Kryterium może podlegać ocenie warunkowej. Ocena następuje ze
wskazaniem, jakie korekty należy wprowadzić do wniosku o dofinansowanie
projektu lub jakie uzasadnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku
wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć, aby ocena warunkowa stała się
oceną ostateczną. W przypadku warunkowej oceny projekt może zostać
skierowany do negocjacji (o ile projekt spełnia lub warunkowo spełnia
wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyskał wymaganą minimalną liczbę
punktów).
Kryterium może zostać ocenione warunkowo, jeżeli wnioskodawca wskazał
wkład własny niższy o nie więcej niż 3 punkty procentowe od wymaganego
poziomu. Jeżeli wnioskodawca wskazał wkład własny mniejszy o ponad
3 punkty procentowe od wymaganego poziomu, wówczas kryterium jest
uznawane za niespełnione bezwarunkowo, a wnioskodawca nie jest wzywany
do wprowadzenia korekty.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
Opis znaczenia kryterium:
Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega na dokonaniu oceny
bezwarunkowej lub oceny warunkowej.
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B.1.12 Lider/partner pełniący funkcję
zatrudnionego personelu

świadczeniodawcy spełnia minimalne wymagania w zakresie

Definicja kryterium:
Ocenie podlega spełnienie minimalnych wymagań w zakresie zatrudnionego
personelu.
W zakresie kryterium należy sprawdzić czy świadczeniodawca:
a) zapewnia:
1) minimum 2 osoby o wykształceniu lekarskim, z których każda posiada
Dyplom Umiejętności Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E)
z kolonoskopii lub dyplom umiejętności Towarzystwa Chirurgów Polskich lub
specjalizację z gastroenterologii lub zaliczyła tygodniowe szkolenie
u koordynatora Programu lub wykonała co najmniej 1000 badań
kolonoskopowych oraz posiada potwierdzoną współpracę z lekarzem
histopatologiem posiadającym specjalizację (wymagania są uzależnione od
wyboru systemu wykonywania badań kolonoskopowych i zostaną opisane
szczegółowo w Regulaminie konkursu);
2) minimum 3 osoby o wykształceniu pielęgniarskim po ukończeniu kursu
z zakresu endoskopii.
3)
osobę zatrudnioną do celów programu w biurze administracyjnym
założonym dla celów realizacji Programu zgodnie z instrukcjami Koordynatora
Programu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

b) deklaruje:
1)
udział, co najmniej 1 osoby z biura administracyjnego i 1 osoby
o wykształceniu lekarskim koordynującej Program w danym ośrodku
w szkoleniu dotyczącym wdrażania systemu zaproszeń organizowanym przez
Koordynatora Programu;
2) udział co najmniej jednej osoby o wykształceniu lekarskim, spełniającej
wymagania, w corocznym spotkaniu dotyczącym oceny jakości realizacji
Programu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
i załączniki.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.13 Działania z zakresu edukacji prozdrowotnej w projekcie są realizowane przez osoby
o odpowiednim wykształceniu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w projekcie zaplanowano działania z zakresu edukacji
prozdrowotnej oraz czy będą one prowadzone wyłącznie przez osoby
z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów
kierunku zdrowie publiczne.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.14 Średni koszt wsparcia na uczestnika projektu nie przekracza 1.000 zł.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy w ramach projektu średni koszt wsparcia na uczestnika
58
projektu nie przekracza 1.000 zł.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.15 Dopasowanie działań informacyjno-edukacyjnych do grup docelowych
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca w projekcie opisał sposób dotarcia do
uczestników
projektu
w ramach
działań
informacyjno-edukacyjnych
w zależności od specyfiki grupy docelowej. Wnioskodawca powinien opierać
się na analizach skuteczności stosowania poszczególnych rozwiązań
w zależności od danej grupy docelowej.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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 40 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
Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
Definicja kryterium:

Stosuje się do

1

58

Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia
możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
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typu/typów (nr)
Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej z właściwym dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ).
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
0 pkt.- brak POZ;
2 pkt. -Wnioskodawca POZ lub Partner POZ o liczbie ubezpieczonych do
5 tys.;
4 pkt. -Wnioskodawca POZ lub Partner POZ o liczbie ubezpieczonych powyżej
5 tys.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.2
Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym posiadającym certyfikaty jakości w
ochronie zdrowia
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w którym
realizowany jest projekt posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy
o akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do
przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się
od daty podpisania przez dany podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia
przeglądu akredytacyjnego) lub posiada certyfikat normy EN 15224 – usługi
Ochrony Zdrowia – System zarządzania Jakością.
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

0 pkt. - brak certyfikatu jakości;
2 pkt. - świadczeniodawca posiada certyfikat normy EN 15224;
3 pkt. – świadczeniodawca
przeprowadzenia akredytacji;

jest

w

okresie

przygotowawczym

do

5 pkt. – świadczeniodawca posiada akredytację.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.3

Doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner posiada co najmniej 3-letnie
doświadczenie w obszarze, w którym realizowany jest projekt.
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
0 pkt. - brak doświadczenia;

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

3 pkt. - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.4
Komplementarność z innymi projektami finansowanymi ze środków UE, ze środków krajowych
lub innych źródeł
Definicja kryterium:

Stosuje się do

1
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Ocenie podlega czy projekt zawiera działania komplementarne do innych
projektów finansowanych ze środków UE (również realizowanych we
wcześniejszych okresach programowania), ze środków krajowych lub innych
źródeł.

typu/typów (nr)

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
0 pkt. – brak komplementarności;
4 pkt. – wnioskodawca wykazał komplementarność.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.5

Projekt koncentruje się na mieszkańcach

59

obszarów uznanych za „białe plamy”

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt koncentruje się na mieszkańcach obszarów
60
uznanych za „białe plamy”
w zakresie profilaktyki raka jelita grubego,
wskazanych przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie
(02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5):
powiat aleksandrowski, powiat brodnicki, powiat chełmiński, powiat golubsko –
dobrzyński, powiat inowrocławski, powiat lipnowski, powiat mogileński, powiat
radziejowski, powiat rypiński, powiat sępoleński, powiat świecki, powiat
toruński, powiat tucholski, powiat wąbrzeski, powiat włocławski, powiat żniński,
miasto Włocławek.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

Punkty przyznawane są w następujący sposób:
0 pkt. - projekt nie obejmuje mieszkańców wymienionych powiatów;
4 pkt. - projekt zakłada, że 50% uczestników projektu będzie mieszkańcami
wymienionych powiatów;
8 pkt. - projekt zakłada, że 90% uczestników projektu będzie mieszkańcami
wymienionych powiatów.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.6

Partnerstwo z organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną
organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co
najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu
raka jelita grubego.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

Punkty przyznawane są w następujący sposób:
3 pkt. – partnerem jest NGO z co najmniej 2- letnim doświadczeniem.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.7

Realizacja projektu w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty

Definicja kryterium:

Stosuje się do

1

59

Tzn. osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego
Zał. 3 do zał. 1 do uchwały Komitetu Sterującego nr 24 (rak jelita grubego) http://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/news/news_2617/text/Uchwala_Nr_24%208.6.pdf
60
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Ocenie podlega czy projekt przewiduje realizację wsparcia
w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty.

również

typu/typów (nr)

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
6 pkt. - świadczenia realizowane będą w godzinach od 8.00-16.00 w dni
robocze, a także po godzinie 16.00 w dni robocze (min 20 godz. w tyg.) albo
świadczenia realizowane będą w soboty;
8 pkt.- świadczenia realizowane będą w godzinach od 8.00-16.00 w dni
robocze + świadczenia realizowane będą po godzinie 16.00 w dni robocze
i w soboty.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.2.8
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w ramach działań informacyjnoedukacyjnych
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca w projekcie opisał sposób dotarcia do
pacjentów w ramach działań informacyjno-edukacyjnych, które opierają się
również na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii (w tym m.in.
rozwiązań cyfrowych, media społecznościowe).

Stosuje się do
typu/typów (nr)

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

1

0 pkt. – brak zastosowania w projekcie nowoczesnych rozwiązań i technologii;
5 pkt. – jeżeli wnioskodawca w projekcie będzie korzystał z nowoczesnych
rozwiązań i technologii.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna

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

Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności
profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia

61

zawodowej

w

programach

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się
Program profilaktyki 3 stopnia dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych
(OZW)

61

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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Planowany
kwartał
rozpoczęcia
62
naboru

A.2

Lp. konkursu

I

II

TAK

Projekty grantowe
Planowana
alokacja (zł)

X

III

NIE

IV

X

24 000 000
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

1.

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

5%

Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności
zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi
i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych
63
w Umowie Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne
dla
specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem
zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania
profilaktyczne, obejmujące:
b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostnostawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu
oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób
układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych,
w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia.

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, które po opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały zatrudnienie
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na
badanie profilaktyczne
WSKAŹNIKI PRODUKTU

62

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 2017
rok.
63

Wskazywane programy (poza profilaktyką raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego) będą realizowane w formie regionalnych
programów zdrowotnych.
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Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych
z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym
pracodawców
B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
B.1 KRYTERIA DOSTĘPU

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

Opis znaczenia kryterium:

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)

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

ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna
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FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020
Priorytet
inwestycyjny
Schemat

Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności
profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia

64

zawodowej

w

programach

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się
Program profilaktyczny ukierunkowany na poprawę wykrywalności raka prostaty
Planowany
kwartał
rozpoczęcia
65
naboru

A.3

Lp. konkursu

I

II

TAK

projekty grantowe
Planowana
alokacja (zł)

X

III

NIE

IV

X

24 000 000
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

1.

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

5%

Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności
zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi
i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych
66
w Umowie Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne
dla
specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem
zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania
profilaktyczne, obejmujące:
b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostnostawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu
oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób
układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych,
w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia.

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

64

Szczegółowe założenia konkursu i kryteria wyboru projektów będą przedmiotem odrębnego posiedzenia Komitetu
Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 i zostaną uzupełnione w terminie późniejszym.
65
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 2017
rok.
66

Wskazywane programy (poza profilaktyką raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego) będą realizowane w formie regionalnych
programów zdrowotnych.
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Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały zatrudnienie
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na
badanie profilaktyczne
WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych
z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym
pracodawców
B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
B.1 KRYTERIA DOSTĘPU

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

Opis znaczenia kryterium:

Definicja kryterium:
Stosuje się do
typu/typów (nr)
Opis znaczenia kryterium:
B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE
Opis znaczenia kryteriów:

Definicja kryterium:

Stosuje się do
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Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy (Lp.
konkursu: A.3)

typu/typów (nr)

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

ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna

DZIAŁANIE RPO WK-P 2014-2020

Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób
bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów
pracy

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł lub zakres
projektu

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w ramach
projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z województwa
kujawsko-pomorskiego

Uzasadnienie
realizacji projektu
w trybie
pozakonkursowym

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 wynika, iż w trybie pozakonkursowym mogą być wybierane
projekty dotyczące realizacji zadań publicznych. Ponadto zapisy podrozdziału 5.2.1
Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21
maja 2014 r. wskazują, iż tryb pozakonkursowy będzie stosowany w przypadku projektów
o charakterze wdrożeniowym polegającym na świadczeniu usług m.in. rynku pracy na
rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia. Beneficjentem pozakonkursowym tych działań
będzie wskazany prawnie podmiot publiczny odpowiedzialny za koordynację danej
polityki na poziomie regionalnym lub lokalnym np. instytucja rynku pracy dysponująca
środkami Funduszu Pracy. Mając na uwadze art. 9 ust. 1 pkt 20) ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zadaniem własnym samorządu powiatu w zakresie
polityki rynku pracy jest realizowanie projektów w zakresie polityki zatrudnienia, w tym
przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
bezrobotnych wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków
EFS i FP. Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt. 2 ww. ustawy zlecanie realizacji
usług rynku pracy lub usług i instrumentów rynku pracy nie może dotyczyć wydatkowania
i gospodarowania środkami Funduszu Pracy. Ponadto art. 2 ust. 1 pkt 26a) tejże ustawy
wskazuje, że projekty współfinansowane z EFS są realizowane przez powiatowe urzędy
pracy i jednocześnie rozumiane jako prefinansowane ze środków Funduszu Pracy.
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Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy (Schemat:
Wsparcie osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy)

Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r.
ż., osób
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

Priorytet inwestycyjny

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy,
także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności
pracowników

Schemat
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Wsparcie osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy
Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 645 z późn.zm.),
z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:
68

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy ,
w tym:

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

–

działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych ukierunkowane na
opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,

–

działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone
na rzecz osób bezrobotnych,

–

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu
kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również lepszemu ich dopasowaniu
do potrzeb rynku pracy, w tym:
–

działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez
organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie
studiów podyplomowych.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców, w tym:
–

działania ukierunkowane na realizację programów staży,

–

działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy,
w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane
zatrudnienie.

4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej.
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Osoby powyżej 29 r. ż rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin),
Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych
danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty
pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu
powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą
formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną
zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
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Cel główny projektu

Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej sytuacji na
rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r. ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale
bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

Główne zadania
przewidziane do
realizacji w projekcie
ze wskazaniem grup
docelowych

Zadania przewidziane do realizacji w projektach PUP to instrumenty i usługi rynku pracy
wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Główne zadania realizowane przez PUP (na podstawie projektów
realizowanych w 2015 r.) to: staże zawodowe, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy,
subsydiowane zatrudnienie, studia podyplomowe Na podstawie zapisów Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ww. projektów nie ma
możliwości realizacji robót publicznych. Wszystkie formy wsparcia w projektach PUP
będą skierowane do osób powyżej 29 r. ż zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne
(należących do I lub II profilu pomocy).

Podmiot zgłaszający
projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Powiatowe urzędy pracy z województwa kujawsko-pomorskiego

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie wnioskodawcą

Powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego posiadają wieloletnie
doświadczenie w realizacji wsparcia dotyczącego aktywizacji osób bezrobotnych
i poszukujących pracy – zarówno w ramach działalności ustawowej, jak i w ramach
projektów finansowanych z EFS – SPO RZL oraz PO KL. Realizacja projektów w trybie
pozakonkursowym pozwoli zagospodarować w sposób optymalny potencjał
instytucjonalny i kadrowy (fachowy personel, środki techniczne) oraz doświadczenie,
które instytucje te zdobyły w trakcie udzielania pomocy osobom bezrobotnym. Należy
pamiętać, iż oprócz opisywanego powyżej doświadczenia, powiatowe urzędy pracy mają
także doskonałe rozeznanie lokalnego rynku pracy pod kątem np. sytuacji gospodarczej,
zawodów nadwyżkowych i deficytowych oraz współpracy z pracodawcami z regionu.
Wiedza oraz doświadczenie, które powiatowe urzędy pracy zdobyły w trakcie
wykonywania ww. zadań, pozwolą w sposób optymalny określić ścieżkę wsparcia
uczestników projektu i ocenić uwarunkowania oraz potrzeby lokalnego rynku, które
zapewnią najlepsze i skuteczne wykorzystanie środków EFS. Ponadto, za trybem
pozakonkursowym przemawia efektywność kosztowa i zatrudnieniowa działań
powiatowych urzędów pracy.

Czy projekt będzie
realizowany
w partnerstwie?

TAK

Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie
i uzasadnienie ich
wyboru
Czy projekt będzie
projektem
grantowym?
Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)
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NIE

x

NIE

x

Nie dotyczy

TAK

I kwartał 2017 r.

Osoby powyżej 29 r. ż rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin),
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Przewidywany okres
realizacji projektu

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

01.17

07.18

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (zł)
w roku 2017

w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

w roku 2021

ogółem

51 122 070

2 200 000

0

0

0

53 322 070

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

………………………………………………………… (zł)

NIE

x

Szacowany wkład UE (zł)
45 323 759
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem w projekcie
Kobiety

1. Liczba osób pracujących, łącznie
z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu (CR04) osoby bezrobotne, w tym długotrwale
bezrobotne, objęte wsparciem w programie

Mężczyzn

2 086

2. Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek,
po opuszczeniu programu (CR04) - osoby
długotrwale bezrobotne, objęte wsparciem
w programie

730

3. Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek,
po opuszczeniu programu (CR04) - osoby z
niepełnosprawnościami, objęte wsparciem
w programie

626

4. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu (CR03) - osoby
bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
objęte wsparciem w programie

728
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5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu (CR03) - osoby
długotrwale bezrobotne, objęte wsparciem
w programie

218

6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu (CR03) - osoby
z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem
w programie

218

7. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej

373

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem w projekcie
Kobiety

Mężczyzn

2 862

1 988

4 850

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych
objętych wsparciem w programie

857

462

1 319

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie

111

80

191

4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie

486

505

991

5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie

1 885

1 481

3 366

6. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki
na podjęcie działalności gospodarczej
w programie

145

209

354

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych wsparciem
w programie

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
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B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1
Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Komunikatem w sprawie
wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych
Programów Operacyjnych.
Definicja kryterium:
Projekt zakłada wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zgodne z Komunikatem w sprawie wyznaczenia
minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych:
a) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie co
najmniej 33%;
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Kryteria przyjęte Uchwałą nr 116/2016 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2016 r.
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b) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet na poziomie co najmniej 39%;
c) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie
co najmniej 33%;
d) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych na
poziomie co najmniej 30%;
e) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu
ISCED 3) na poziomie co najmniej 38%.
f) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób nie kwalifikujących się do żadnej
z powyższych kategorii - 43%.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje
przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być
negatywna).
B.1.2
Projekt zakłada udział bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami należących do I lub II profilu
pomocy – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami
zarejestrowanych w rejestrze danego PUP należących do I lub II profilu pomocy w stosunku do
ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych należących do I lub II profilu pomocy - wg stanu
na 30.09.2016 r.
Definicja kryterium:
Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami zakwalifikowanych do pierwszej lub
drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy tzn. dla których został ustalony I lub II profil pomocy – w proporcji co
najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w rejestrze danego PUP
należących do I lub II profilu pomocy w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych
należących do I lub II profilu pomocy - wg stanu na 30.09.2016 r.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych błędów
skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być
negatywna).
B.1.3
Projekt zakłada udział osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia należących do I lub II
profilu pomocy w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób powyżej 50 roku życia
zarejestrowanych w rejestrze danego PUP należących do I lub II profilu pomocy w stosunku do
ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych należących do I lub II profilu pomocy - wg stanu
na 30.09.2016 r.
Definicja kryterium:
Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób powyżej 50 roku życia zakwalifikowanych do pierwszej lub drugiej
kategorii oddalenia od rynku pracy tzn. dla których został ustalony I lub II profil pomocy – w proporcji co najmniej
takiej samej, jak proporcja osób powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w rejestrze danego PUP należących do
I lub II profilu pomocy w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych należących do I lub
II profilu pomocy - wg stanu na 30.09.2016 r.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
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Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych błędów
skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być
negatywna).
B.1.4
Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń 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 szkoleń zawodowych, o których
mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności
wpłynie pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i/lub
kompetencji zawodowych.
Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez
uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w walidacji oraz formalne potwierdzenie przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.
Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki,
które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację
o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane będzie
w 4 etapach:
Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który
będzie poddany ocenie;
Wzorzec – zdefiniowanie standardu 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 z efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/Nie/Nie dotyczy
(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych błędów
skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być
negatywna).
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UZASADNIENIE DLA KRYTERIÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI
ZATRUDNIENIOWEJ W RAMACH OSI 8.
Zgodnie z Komunikatem w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej
dla Regionalnych Programów Operacyjnych na 2017 r. (DZF-VI.7610.11.2016.SK) z dnia 31 października 2016
roku stosownie do zapisów Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zapisami pism
z 12 sierpnia i 10 września 2015 r. (znak: DZF.I.8510.33.2015.SK.1,2) przekazujących minimalne poziomy
kryterium efektywności zatrudnieniowej do zastosowania przez Instytucje Zarządzające RPO (IZ RPO)
Ministerstwo Rozwoju na 2017 r. utrzymało do stosowania minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej
określone w ww. pismach, które wynoszą:
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%;
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%;
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%;
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%;
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED
3) – 38%.
Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju wskazało, że w przypadku osób nie kwalifikujących się do żadnej
z powyższych kategorii, które zostały zdefiniowane w danym regionalnym programie operacyjnym, minimalny
poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej musi zostać określony przez IZ RPO na podstawie wiarygodnych
danych (analiz, badań itp.).
Zgodnie z Podrozdziałem 3.1 ww. Wytycznych minimalne poziomy kryterium efektywności
zatrudnieniowej zostały podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej
administrowanej przez MR: www.mr.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale: zapoznaj
się z prawem i dokumentami.
Podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów
z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach celu tematycznego 8 przyjętych do realizacji na
podstawie konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których kryteria zostaną przyjęte przez Komitety
Monitorujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
STANOWISKO IZ RPO WK-P
W związku z powyższym IZ RPO WK-P przyjmuje dla osi 8 dla kategorii
2014-2020
osób nie kwalifikujących się do żadnej z grup określonych w komunikacie
Ministerstwa Rozwoju minimalny poziom kryterium efektywności
zatrudnieniowej na poziomie – 43%.
UZASADNIENIE
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w wysokości 43% dla osób nie
należących do żadnej z ww. podgrup (dla których wymagany poziom został
określony w Komunikacie MR w sprawie wyznaczenia minimalnych
poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych
Programów Operacyjnych), został przyjęty
(jak już wskazano
w uzasadnieniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla Działania 8.1.)
w oparciu o wyniki kilku edycji „Badania osiągniętych wartości wskaźników
rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013” oraz „Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013”, które zostały zrealizowane na zlecenie IZ PO KL i na podstawie
których został przyjęty tożsamy wskaźnik w ramach projektów realizowanych
w PO WER.
Zakładany poziom niniejszego wskaźnika uwzględnia również efekty
realizacji pierwszego naboru projektów pozakonkursowych PUP, które
zakończyły się w czerwcu 2016 roku.
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