Załącznik do Uchwały nr 95/2016
Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020
z dnia 27 października 2016 r.

Załącznik nr 5B do Regulaminu konkursu
Kryteria szczegółowe wyboru projektu
Działanie: 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT
Oś priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo
Priorytet Inwestycyjny: 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do
zatrudnienia
Schemat: Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację projektów w zakresie włączenia i integracji społecznej na
obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

B. Kryteria szczegółowe PODDZIAŁANIE 9.1.1
B.1 Kryteria dostępu
B.1.1

Wnioskodawca składa maksymalnie
2 wnioski o dofinansowanie projektu
w odpowiedzi na dany konkurs

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych
o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.:
1.
2.
3.

wniosków

dwa razy jako lider albo
dwa razy jako partner albo
raz jako lider a raz jako partner.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

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.
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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.
2.
3.

B.1.2

Wnioskodawca (lub partner/zy – jeśli
dotyczy) jest podmiotem uprawnionym
do złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu

dwa razy jako lider albo
dwa razy jako partner albo
raz jako lider a raz jako partner.

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie projektu
złożonych w odpowiedzi na konkurs.
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest:
1. podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) lub
2. podmiot ekonomii społecznej1

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

w przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany
w punkcie 1 i 2, natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot wskazany poniżej:
a)
b)
c)

jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym
OPS/PCPR);
podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe);
podmioty ekonomii społecznej

1

Podmiot ekonomii społecznej (zdefiniowany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020)
to
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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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B.1.3

Projekt kończy się nie później niż
30.06.2019 r. a maksymalny okres
realizacji projektu wynosi 24 miesiące

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz
prawidłowe jego wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie
daty końcowej nie później niż na 30.06.2019 r. oraz realizacji projektu przez okres
maksymalnie 24 miesięcy.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe zaplanowanie
przedsięwzięć, co zwiększy efektywność działań i pozwoli na osiągnięcie założonych
celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie finansowe projektu. Zasadnym jest
weryfikowanie efektywności podejmowanych działań oraz wprowadzenie w kolejnym
okresie ewentualnych modyfikacji przyczyniających się do lepszej realizacji zadań na
rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
B.1.4

Projekt jest zgodny z właściwym typem
projektu przewidzianym do wsparcia
w ramach konkursu

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z następującym typem projektu
przewidzianym do wsparcia w ramach konkursu:

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

1.

Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze
indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub
zawodowej i/lub edukacyjnej2.

2.

2

Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne
włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym;
b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób z niepełno sprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ) 3

Katalog instrumentów możliwych do stosowania zostanie określony w regulaminie konkursu.
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
B.1.5

Projekt zakłada efektywność społeczną i
zatrudnieniową

B.1.6

Projekt zakłada, że preferowane do
objęcia wsparciem będą osoby lub
rodziny korzystające ze wsparcia
Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa (PO PŻ)

W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca założył we wniosku
odpowiedni poziom efektywności społecznej i zatrudnieniowej zgodnie
z komunikatem Ministerstwa Rozwoju.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
W ramach kryterium ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu
zapewniają preferencje dla osób lub rodzin korzystających ze wsparcia Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu

B.1.7

Projekt zakłada, że preferowane do
objęcia wsparciem będą osoby
doświadczające wielokrotnego
wykluczenia

W ramach kryterium ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu
zapewniają preferencje dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia
(rozumianego jako wykluczenie z więcej niż jednej przesłanki wynikającej z definicji
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
B.1.8

Projekt zakłada wsparcie osób, rodzin
i środowisk zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w oparciu
o ścieżkę reintegracji stworzoną
indywidualnie dla każdej osoby, rodziny,
środowiska

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie zaplanowano
stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (z uwzględnieniem diagnozy sytuacji
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb) dla osób, rodzin,
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez
zastosowanie kontraktu socjalnego w przypadku projektów realizowanych przez
Ośrodki Pomocy Społecznej lub kontraktu równoważnego z kontraktem socjalnym
w przypadku realizacji projektu przez innego beneficjenta.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

3

Wsparcie realizowane zgodnie z Podrozdziałem 5.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020.
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Wymóg wynika z Rekomendacji Komisji Europejskiej oraz Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
B.1.9

Wnioskodawca będzie zlecał zadania lub
dokonywał zamówień zgodnie z
wskazanymi wymogami4

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie deklaracja wnioskodawcy, który
zobowiązuje się, że w ramach realizowanego projektu będzie:
1. zlecał zadania na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. dokonywał zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164, z późn. zm.),
3. dokonywał zamówień u Podmiotów Ekonomii Społecznej w przypadku zakupów
nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
i zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Zapis w takiej formule będzie stanowił impuls do włączania usług podmiotów
ekonomii społecznej oraz wspierał zatrudnienie w istniejących i nowo powstających
w województwie podmiotach ekonomii społecznej.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu
B.1.10

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków
kwalifikowalnych.

Wkład własny został określony na
poziomie nie mniejszym niż 15,00%

4

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).

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega
na dokonaniu oceny bezwarunkowej
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku) lub oceny warunkowej.

Szczególne warunki zlecania zadań lub dokonywania zamówień zostaną opisane w regulaminie konkursu.
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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.

B.1.11

W przypadku 2 typu przedsięwzięć
projekt zakłada trwałość
nowoutworzonych miejsc świadczenia
usług aktywnej integracji przez okres co
najmniej odpowiadający okresowi
realizacji projektu

B.1.12

Projekt uwzględnia sytuację na lokalnym
rynku pracy oraz zakłada wsparcie we
współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy

B.1.13

Działania realizowane w partnerstwie
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
lub Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie nie zastępują działań dotychczas
realizowanych przez te podmioty a
stanowią element dodatkowego wsparcia

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania
trwałości utworzonych podmiotów (w szczególności nowotworzonych CIS
i KIS)/miejsc świadczenia usług/miejsc pracy (w szczególności w ramach ZAZ i WTZ).
W przypadku wskazania okresu krótszego niż okres realizacji projektu lub braku
informacji w tym zakresie, wniosek o dofinansowanie projektu zostanie odrzucony.

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

Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie projektu
zawiera analizę obszarów deficytowych rynku pracy oraz wsparcie we współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przekazywania informacji o dostępnych
ofertach pracy.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy we wniosku o dofinansowanie
projektu realizowanym w partnerstwie z OPS lub PCPR wskazano zapisy dotyczące
stosowania zasady dodatkowości tj. czy wskazano, że działania realizowane
w projektach nie zastępują działań dotychczas realizowanych przez te podmioty
a stanowią element dodatkowego wsparcia.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

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

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
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B.1.14

Jeśli projekt przewiduje realizację
podniesienia, nabycia lub uzupełnienia
wiedzy lub umiejętności to ich efektem
jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie
kompetencji (w rozumieniu Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
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).

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci
podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności. Formalna
weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na zwiększenie wiarygodności
uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i/lub kompetencji.

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

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia się
(kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez
upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie
kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.
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.

C. Kryteria strategiczne
C.1 Kryteria strategiczne - dostępu
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C.1.1

Zgodność ze strategią rozwoju
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT)

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega,
w szczególności, czy:
-wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF5;
-proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami opisanymi
w Strategii ZIT BTOF

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz
załączniki.
C.2 Kryteria premiujące
C.2.1

Projekt zakłada realizację wsparcia
wyłącznie dla osób
z niepełnosprawnościami

C.2.2

Projekt zakłada partnerstwo z jednostką
samorządu terytorialnego i/lub ich
jednostkami organizacyjnymi (w tym
OPS/PCPR)

Ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie w 100% skierowane do osób:
a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
lub
b) z niepełnosprawnością sprzężoną6, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym
osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi.
Spełnienie warunku decyduje o przyznaniu punktów:
Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu .
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie projektu
złożony przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie i/lub podmiot ekonomii społecznej zakłada partnerstwo
z jednostką samorządu terytorialnego i/lub ich jednostkami organizacyjnymi (w tym
OPS/PCPR).
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

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

5

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru
powiązanego z nimi funkcjonalnie.

6

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności (zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020)
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
C.2.3

Projekt obejmuje wsparciem co najmniej
40% uczestników należących do trzeciego
profilu pomocy

Ocenie podlega czy co najmniej 40% uczestników projektu to osoby bezrobotne
należące do trzeciego profilu pomocy w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

formalno-merytorycznej. Waga punktowa
poszczególnych kryteriów premiujących określona
jest przy definicji kryterium.

Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
C.2.4

Projekt charakteryzuje się dużą
efektywnością kosztową

Ocenie podlega czy Wnioskodawca tworząc budżet projektu uwzględnił w nim dużą
efektywnością kosztową zaplanowanych do realizacji zadań. Kryterium zapewnia
preferowanie projektów, których średnia wartość wszystkich kosztów projektowych
w przeliczeniu na jedną osobę wykazaną we wskaźniku „Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie” nie
przekracza 12.000,00 zł7.
W związku z koniecznością zapewnienia osiągnięcia optymalnego poziomu
wskaźników zaplanowanych dla Poddziałania 9.1.1, wprowadzono kryterium
premiujące. Nie powoduje to jednocześnie ograniczenia w zakresie dostępu do
dofinansowania projektów uwzględniających specyficzne wsparcie dla grup
szczególnie defaworyzowanych, których wsparcie wymaga większych środków na ich
indywidualne wsparcie w ramach danego przedsięwzięcia.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak - 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

C.2.5

Projekt zakłada wydłużony okres
trwałości nowoutworzonych miejsc
świadczenia usług aktywnej integracji w
przypadku 2 typu przedsięwzięć

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania
wydłużonej trwałości utworzonych podmiotów (w szczególności nowotworzonych CIS
i KIS)/miejsc świadczenia usług/miejsc pracy (w szczególności w ramach ZAZ i WTZ).
Okres wydłużonej trwałości powinien być nie mniejszy niż 6 miesięcy od minimalnego
okresu trwałości dla projektu.

7

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 w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
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Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak - 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
C.2.6

Projekt zakłada wykorzystania rozwiązań
lub produktów wypracowanych w
ramach:
a) projektów systemowych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
b) projektów innowacyjnych Programu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
lub PO WER.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada wykorzystanie
rozwiązań lub produktów wypracowanych w ramach:
a) projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub;
b) projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL lub
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
W ramach tego kryterium należy wskazać konkretne rozwiązanie lub produkt, który
będzie korespondował z zaplanowanymi w projekcie działaniami /formami wsparcia
dla grupy docelowej.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak - 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
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