
 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK 

1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA IV wersja 

2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

3. Numer i nazwa osi 

priorytetowej  VIII Zatrudnienie 

4. Instytucja  
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020 WŁ 

2014-2020 

VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia 

 VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku 

życia 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach którego 

ogłaszany będzie konkurs 

Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo 

2. 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 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

 X    

4. Planowana alokacja w 

(PLN) 

65 426 706 

6. Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji 

w ramach konkursu 

1. programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest 

wsparcie: 

a) instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub 

powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia: 

i. pośrednictwo pracy, 

ii. poradnictwo zawodowe, 

iii. identyfikacja potrzeb, 

b) instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych 

oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 

c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego: 

i. staże, 

ii. praktyki zawodowe, 

iii. subsydiowane zatrudnienie. 
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II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie 
1 598 

2. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie 
1 894 

3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie 
1 421 

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

programie 
1 421 

5. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 
237 

6. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 

programie 
770 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

42,5% (jeżeli w projekcie wsparciem będą objęte zarówno osoby 

bezrobotne, jak i bierne zawodowo) 

45% (jeżeli w projekcie wsparciem będą objęte wyłącznie osoby 

bezrobotne) 

40% (jeżeli w projekcie wsparciem będą objęte wyłącznie osoby 

bierne zawodowo) 

2. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie (C) 

45% 

3. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) 

 

45% 
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4. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 

37% 

5. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób biernych 

zawodowo objętych wsparciem w programie (C) 

40% 

6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 
30% 

7. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) 

30% 

8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie (C) 

30% 

9. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie (C) 

30% 

10. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu / Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 

w programie (C) 

30% 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa kryterium: 1. Dany podmiot występuje tylko raz w ramach danej rundy konkursu 

Uzasadnienie: 

Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy lub partnera w nie więcej niż jednym 

wniosku o dofinansowanie projektu złożonym w ramach danej rundy 

konkursu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez 

jeden podmiot występujący w charakterze wnioskodawcy lub 

partnera w ramach danej rundy konkursu, IOK odrzuca wszystkie 

wnioski. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie ewidencji 

złożonych wniosków o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych: „tak”, 

„nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 

2. Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego 

przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji (z wyłączeniem programu 

rewitalizacji dla miasta Łodzi) 

Uzasadnienie: 
Kryterium dotyczy wyłącznie wniosków złożonych w ramach II 

rundy konkursu. 
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Projekt wynika z obowiązujących (na dzień składania wniosku o 

dofinansowanie) programów rewitalizacji znajdujących się w wykazie 

prowadzonym przez IZ RPO WŁ 2014-2020 (www.rpo.lodzkie.pl w 

zakładce „O programie/rewitalizacja”) z wyłączeniem programu 

rewitalizacji dla miasta Łodzi. 

Wynikanie projektu z danego programu rewitalizacji oznacza albo 

wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go 

w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów 

działań rewitalizacyjnych. 

Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji 

określonym w danym programie rewitalizacji (w wyjątkowych 

sytuacjach dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego 

części poza obszarem rewitalizacji pod warunkiem, że projekt służy 

realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga 

szczegółowego uzasadnienia). Uczestnikami projektu są mieszkańcy 

obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z 

wdrażaniem procesu rewitalizacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 
3. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

Uzasadnienie: 

W przypadku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 

30-49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy (tj. nie są długotrwale bezrobotni, osobami z 

niepełnosprawnościami, osobami o niskich kwalifikacjach), ich udział 

w grupie docelowej nie może być wyższy niż 20% osób bezrobotnych 

wspieranych w projekcie. Wsparcie udzielone tej grupie będzie 

prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy 

kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji 

lub kompetencji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 
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Nazwa kryterium: 4. Minimalny poziom wkładu własnego 

Uzasadnienie: 

Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych w projekcie (kosztów ogółem) wynosi co najmniej 

10%. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 5. Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej 

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności 

zatrudnieniowej w odniesieniu do: 

- osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w 

wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób 

długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu 

ISCED 3 - co najmniej 45%, 

- osób nienależących do ww. grup - co najmniej 60%.  

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji 

projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z 

dnia 1 stycznia 2018 r., zgodnie z którymi kryterium efektywności 

zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po 

zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego podjęli zatrudnienie w oparciu 

o stosunek pracy lub podjęli działalność gospodarczą w okresie do 

trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w 

projekcie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 
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Nazwa kryterium: 

6. Projekty, w których przewidziano formy wsparcia w zakresie 

nabywania lub podnoszenia kwalifikacji/kompetencji muszą 

prowadzić do uzyskania określonych  kwalifikacji/kompetencji 

Uzasadnienie: 

Kryterium dotyczy wyłącznie wniosków złożonych w ramach III 

rundy konkursu. 

Co najmniej 30% uczestników szkoleń zawodowych realizowanych w 

ramach projektu uzyska kwalifikacje/kompetencje umożliwiające 

podjęcie zatrudnienia w zawodzie opiekun osoby 

starszej/niesamodzielnej lub asystent osobisty/asystent osoby z 

niepełnosprawnościami.  

Pozostali uczestnicy takich form wsparcia nabędą lub podniosą 

kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe na 

obszarze realizacji projektu zgodnie z wykazem zawartym w 

Barometrze zawodów 2018 - Raport podsumowujący badanie w 

województwie łódzkim. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 7. Projekt zakłada identyfikację potrzeb każdego uczestnika 

Uzasadnienie: 

Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej 

każdorazowo poprzedzone jest 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 lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. 

W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy, jeżeli osoba 

przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan 

Działania, nie jest konieczne opracowanie nowego Planu bądź jego 

aktualizacja. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 
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Nazwa kryterium: 8. Mechanizmy gwarantujące wysoką jakość szkoleń 

Uzasadnienie: 

W przypadku realizacji szkoleń ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji 

lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r., a szkolenia 

realizowane są przez instytucje posiadające wpis do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd 

pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 
9. Projekt zapewnia możliwość korzystania ze wsparcia byłym 

uczestnikom projektów realizowanych w ramach CT 9 

Uzasadnienie: 

Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla byłych uczestników 

projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach 

IX OP RPO WŁ na lata 2014 - 2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 10. Minimalna wartość projektu 

Uzasadnienie: 

Kryterium nie dotyczy II rundy konkursu. 

Minimalna wartość projektu (kosztów ogółem) wynosi 500 000 PLN. 

W przypadku gdy na etapie negocjacji ostateczna wartość projektu 

będzie niższa niż 500 000 PLN, kryterium uznaje się za spełnione. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku 

o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„nie”, „nie dotyczy”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 
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Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

2. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Nazwa kryterium: 
1. Projekt skierowany jest w szczególności do osób w wieku 50 lat i 

więcej 

Uzasadnienie: 

Co najmniej 60% ogólnej liczby 

wszystkich uczestników projektu 

będą stanowiły osoby w wieku 50 lat 

i więcej. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Projekty, które otrzymały minimalną 

ocenę za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie formalno-

merytorycznej otrzymują premię 

punktową. 

Projekty, które nie spełniają 

kryterium premiującego nie tracą 

punktów przyznanych za spełnienie 

ogólnych kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie formalno-

merytorycznej. 

Waga punktowa: 3 pkt. 

Nazwa kryterium: 
2. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze 

miast średnich 

Uzasadnienie: 

Co najmniej 30% ogólnej liczby 

wszystkich uczestników projektu 

będą stanowiły osoby zamieszkujące 

na obszarze miast średnich 

województwa łódzkiego, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do analizy 

„Delimitacja Miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze” – 

PAN (listopad 2016). 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Projekty, które otrzymały minimalną 

ocenę za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie formalno-

merytorycznej otrzymują premię 

punktową. 

Projekty, które nie spełniają kryterium 

premiującego nie tracą punktów 

przyznanych za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych 

Waga punktowa: 2 pkt. 
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weryfikowanych na ocenie formalno-

merytorycznej. 

Nazwa kryterium: 
3. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących powiaty o stopie 

bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego 

Uzasadnienie: 

Co najmniej 60% uczestników 

projektu będą stanowiły osoby 

zamieszkujące na terenie powiatów, 

w których wysokość opublikowanej 

przez GUS stopy bezrobocia 

przyjmuje wartość wyższą niż 

wysokość stopy bezrobocia dla 

całego województwa, na koniec 

grudnia 2018 r. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Projekty, które otrzymały minimalną 

ocenę za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie formalno-

merytorycznej otrzymują premię 

punktową. 

Projekty, które nie spełniają kryterium 

premiującego nie tracą punktów 

przyznanych za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie formalno-

merytorycznej. 

Waga punktowa: 2 pkt. 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020 

VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia  

VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia 

– miasto Łódź 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach którego 

ogłaszany będzie konkurs 

Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo 

2. 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 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

 X    

4. Planowana alokacja w 

(PLN) 
27 889 467 
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6. Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji 

w ramach konkursu 

Programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest 

wsparcie: 

1) instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub 

powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia: 

a. pośrednictwo pracy, 

b. poradnictwo zawodowe, 

c. identyfikacja potrzeb, 

2) instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych 

oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 

3) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego: 

a. staże, 

b. praktyki zawodowe, 

c. subsydiowane zatrudnienie. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie 
681 

2. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie 
808 

3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie 
606 

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

programie 
606 

5. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 
101 

6. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 

programie 
328 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 
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1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

42,5% (jeżeli w projekcie wsparciem będą objęte zarówno osoby 

bezrobotne, jak i bierne zawodowo) 

45% (jeżeli w projekcie wsparciem będą objęte wyłącznie osoby 

bezrobotne) 

40% (jeżeli w projekcie wsparciem będą objęte wyłącznie osoby 

bierne zawodowo) 

2. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie (C) 

45% 

3. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) 

 

45% 

 

4. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 

37% 

5. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób biernych 

zawodowo objętych wsparciem w programie (C) 

40% 

6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 
30% 

7. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) 

30% 

8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie (C) 

30% 

9. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie (C) 

30% 

10. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu / Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 

w programie (C) 

30% 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa kryterium: 
1. Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego 

przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji dla miasta Łodzi 

Uzasadnienie: 

Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o 

dofinansowanie) programu rewitalizacji dla miasta Łodzi 

znajdującego się w wykazie prowadzonym przez IZ RPO WŁ 2014-

2020 (www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „O programie/rewitalizacja”). 
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Wynikanie projektu z programu rewitalizacji oznacza albo 

wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go 

w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów 

działań rewitalizacyjnych. 

Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji 

określonym w programie rewitalizacji. (w wyjątkowych sytuacjach 

dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części 

poza obszarem rewitalizacji pod warunkiem, że projekt służy 

realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga 

szczegółowego uzasadnienia). Uczestnikami projektu są mieszkańcy 

obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z 

wdrażaniem procesu rewitalizacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 
2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

Uzasadnienie: 

W przypadku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 

30-49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy (tj. nie są długotrwale bezrobotni, osobami z 

niepełnosprawnościami, osobami o niskich kwalifikacjach) ich udział 

w grupie docelowej nie może być wyższy niż 20% osób bezrobotnych 

wspieranych w projekcie. Wsparcie udzielone tej grupie będzie 

prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy 

kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji 

lub kompetencji.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 3. Minimalny poziom wkładu własnego 

Uzasadnienie: 

Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych w projekcie (kosztów ogółem) wynosi co najmniej 

10%. 
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Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 4. Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej 

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności 

zatrudnieniowej w odniesieniu do: 

- osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w 

wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób 

długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu 

ISCED 3 - co najmniej 45%, 

- osób nienależących do ww. grup - co najmniej 60%. 

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji 

projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z 

dnia 1 stycznia 2018 r., zgodnie z którymi kryterium efektywności 

zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po 

zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego podjęli zatrudnienie w oparciu 

o stosunek pracy lub podjęli działalność gospodarczą  w okresie do 

trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w 

projekcie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 5. Projekt zakłada identyfikację potrzeb każdego uczestnika 

Uzasadnienie: 

Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej 

każdorazowo poprzedzone jest 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 lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. 
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Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych: „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 6. Mechanizmy gwarantujące wysoką jakość szkoleń 

Uzasadnienie: 

W przypadku realizacji szkoleń ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji 

lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r., a szkolenia 

realizowane są przez instytucje posiadające wpis do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd 

pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 
7. Projekt zapewnia możliwość korzystania ze wsparcia byłym 

uczestnikom projektów realizowanych w ramach CT 9 

Uzasadnienie: 

Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla byłych uczestników 

projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach 

IX OP RPO WŁ na lata 2014 - 2020. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020 
VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości 

VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, którego 

ogłaszany będzie konkurs 

Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów) 

2. Priorytet inwestycyjny 
8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

 X    

4. Planowana alokacja w 

(PLN) 

34 223 200 

6. Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji 

w ramach konkursu 

Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące: 

1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej 

2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym 

okresie prowadzenia działalności gospodarczej 

3. wsparcie szkoleniowo-doradcze: 

a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu 

c) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie 
378 

2. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w 

programie 

365 
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2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności gospodarczej 
379 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa kryterium: 1. Dany podmiot występuje tylko raz w ramach danego konkursu 

Uzasadnienie: 

Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy lub partnera w nie więcej niż jednym 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. W 

przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jeden podmiot 

występujący w charakterze wnioskodawcy lub partnera, IOK odrzuca 

wszystkie wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie ewidencji 

złożonych wniosków o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 
2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

Uzasadnienie: 

W przypadku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 

30-49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy (tj. nie są długotrwale bezrobotni, osobami z 

niepełnosprawnościami, osobami o niskich kwalifikacjach) ich udział 

w grupie docelowej nie może być wyższy niż 20% osób bezrobotnych 

wspieranych w projekcie. Wsparcie udzielone tej grupie będzie 

prowadzić do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 
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Nazwa kryterium: 
3. Maksymalnie 80% uczestników projektu otrzymuje dotacje na 

uruchomienie działalności gospodarczej 

Uzasadnienie: 

Wsparcie finansowe w postaci dotacji na uruchomienie działalności 

gospodarczej otrzyma nie więcej niż 80% uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 4. Projekt jest realizowany w sposób kompleksowy 

Uzasadnienie: 

Projekt obejmuje obligatoryjnie:  

1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej albo dotacje na 

uruchomienie działalności gospodarczej wraz z finansowym 

wsparciem pomostowym, 

oraz 

2. wsparcie szkoleniowe i/lub doradcze. 

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na 

lata 2014 – 2020, Rozdział 4 – Założenia dotyczące realizacji 

projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

2. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Nazwa kryterium: 

1. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących powiaty o 

stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa 

łódzkiego 

Uzasadnienie: 

Co najmniej 60% uczestników 

projektu będą stanowiły osoby 

zamieszkujące na terenie powiatów, 

w których wysokość opublikowanej 

Waga punktowa: 2 pkt. 
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przez GUS stopy bezrobocia 

przyjmuje wartość wyższą niż 

wysokość stopy bezrobocia dla 

całego województwa, na koniec 

grudnia 2018 r. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Projekty, które otrzymały minimalną 

ocenę za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie formalno-

merytorycznej otrzymują premię 

punktową. 

Projekty, które nie spełniają 

kryterium premiującego nie tracą 

punktów przyznanych za spełnienie 

ogólnych kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie formalno-

merytorycznej. 

Nazwa kryterium: 
2. Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatów o niskim 

poziomie przedsiębiorczości 

Uzasadnienie: 

Co najmniej 60% uczestników 

projektu będą stanowiły osoby 

zamieszkałe na terenie powiatów, dla 

których wartość opublikowanego 

przez GUS wskaźnika osób 

fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym przyjmuje wartość 

niższą niż wartość tego wskaźnika 

dla całego województwa, na koniec 

grudnia 2017 r. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Projekty, które otrzymały minimalną 

ocenę za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie formalno-

merytorycznej otrzymują premię 

punktową. 

Projekty, które nie spełniają kryterium 

premiującego nie tracą punktów 

przyznanych za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie formalno-

merytorycznej. 

Waga punktowa: 3 pkt. 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020 

VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości 

VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - 

ZIT 
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach którego 

ogłaszany będzie konkurs 

Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów) 

2. Priorytet inwestycyjny 
8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

  X   

4. Planowana alokacja w 

(PLN) 

5 888 404  

6. Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji 

w ramach konkursu 

Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące: 

1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej 

2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym 

okresie prowadzenia działalności gospodarczej 

3. wsparcie szkoleniowo-doradcze: 

a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu 

c) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie 
65 

2. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w 

programie 

63 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 
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(Ogółem) 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności gospodarczej 
65 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa kryterium: 1. Dany podmiot występuje tylko raz w ramach danego konkursu 

Uzasadnienie: 

Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy lub partnera w nie więcej niż jednym 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. W 

przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jeden podmiot 

występujący w charakterze wnioskodawcy lub partnera, IOK odrzuca 

wszystkie wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie ewidencji 

złożonych wniosków o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych: „tak”, 

„nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 2. Adresaci wsparcia  

Uzasadnienie: 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 30 lat i więcej 

pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), 

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 

znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: 

- osoby w wieku 50 lat i więcej 

- osoby długotrwale bezrobotne  

- kobiety - osoby z niepełnosprawnościami  

- osoby o niskich kwalifikacjach.   

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 3. Projekt jest realizowany w sposób kompleksowy 
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Uzasadnienie: 

Projekt zakłada obligatoryjnie: 

1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej albo dotacje 

na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z finansowym 

wsparciem pomostowym, 

oraz 

2. wsparcie szkoleniowe i/lub doradcze. 

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na 

lata 2014 – 2020, Rozdział 4 – Założenia dotyczące realizacji 

projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 
4. Maksymalnie 80% uczestników projektu otrzymuje dotacje na 

uruchomienie działalności gospodarczej 

Uzasadnienie: 

Wsparcie finansowe w postaci dotacji na uruchomienie działalności 

gospodarczej otrzyma nie więcej niż 80% uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 5. Adresaci wsparcia 

Uzasadnienie: 

Uczestnikami projektu są osoby zamieszkałe w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i 

powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
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perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 6. Lokalizacja biura projektu 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie prowadził na 

terenie ŁOM (tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, 

pabianicki oraz zgierski) biuro projektu. Biuro projektu będzie 

oferowało możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz uczestnicy projektu będą posiadali możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

3. KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT 

KRYTERIA DOSTĘPU  

Nazwa kryterium: 
1. Projekt jest zgodny z odpowiednim celem strategicznym rozwoju 

ŁOM określonym w Strategii ZIT 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca jest zobligowany do opisania w treści wniosku 

zgodności projektu z 5 celem strategicznym rozwoju ŁOM 

określonym w Strategii ZIT tj. „Rozwój nowoczesnego kapitału 

ludzkiego oraz silnego informacyjnego społeczeństwa 

obywatelskiego”. Strategia ZIT, tj. „Strategia Rozwoju Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego 2020+” obowiązująca, na dzień ogłoszenia 

konkursu, będzie każdorazowo wskazywana w Regulaminie 

konkursu. Wnioskodawca jest zobligowany do opisania w treści 

wniosku zgodności projektu z odpowiednim celem strategicznym 

rozwoju ŁOM określonym w Strategii ZIT.  

Wnioskodawca powinien opisać w jaki sposób jego projekt przyczyni 

się do osiągnięcia 5 celu strategicznego rozwoju ŁOM, powołując się 

na zapisy Strategii ZIT. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych: „tak”, 

„nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 
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Nazwa kryterium: 
2. Zgodność uzasadnienia realizacji i celu projektu z diagnozą 

strategiczną ŁOM 

Uzasadnienie: 

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych problemów/ 

potrzeb/ wyzwań. Wnioskodawca jest zobligowany do uzasadnienia 

w treści wniosku zgodności realizacji i celu projektu z diagnozą 

strategiczną ŁOM określoną w Strategii ZIT. Diagnoza strategiczna 

ŁOM zawiera się w całej treści dokumentu Strategii ZIT, w 

szczególności zaś w Rozdziale III i IV. 

Strategia ZIT, tj. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego 2020+” obowiązująca, na dzień ogłoszenia 

konkursu, będzie każdorazowo wskazywana w Regulaminie 

konkursu. Wnioskodawca powinien uzasadnić realizację projektu i 

jego cel w kontekście problemów/potrzeb/wyzwań zidentyfikowanych 

w Strategii ZIT, powołując się na jej zapisy. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych: „tak”, 

„nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE 

Nazwa kryterium: 

1. Zintegrowany charakter projektu/komplementarność projektu EFS 

– powiązanie z innymi projektami, które są zatwierdzone do 

realizacji/realizowane/zrealizowane na terenie ŁOM 

Uzasadnienie: 

Analiza przez oceniających 

informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie, wypełnionego na 

podstawie instrukcji, pod kątem 

spełnienia kryterium. Weryfikacja 

polega na ocenie zapisów w 

następującym zakresie: 

- czy przy realizacji projektu będą 

wykorzystywane efekty realizacji 

innego projektu, czy nastąpi 

wzmocnienie trwałości efektów 

jednego przedsięwzięcia realizacją 

innego,  

- czy realizacja projektu jest 

uzupełnieniem innego 

przedsięwzięcia/projektu, 

- czy projekt jest elementem szerszej 

strategii realizowanej przez szereg 

projektów 

komplementarnych/zintegrowanych,  

- czy projekt stanowi ostatni etap 

szerszego przedsięwzięcia lub 

kontynuację wcześniej 

realizowanych przedsięwzięć. 

Obszar realizacji przedsięwzięć/ 

projektów 

Waga punktowa: 

Punktacja przyznawana na 

podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie. 

- przy realizacji projektu 

będą wykorzystywane 

efekty realizacji innego 

projektu, nastąpi 

wzmocnienie trwałości 

efektów jednego 

przedsięwzięcia realizacją 

innego (czy wskazano jakie 

konkretnie efekty projektu/ 

przedsięwzięcia 

komplementarnego/zintegr

owanego (np. wypracowane 

rozwiązania, produkty, 

rezultaty) zostaną 

wykorzystane w ocenianym 

projekcie oraz czy opisano 

w jaki sposób nastąpi 

wzmocnienie tych efektów) 

– 2,5 pkt. 

- realizacja projektu jest 

uzupełnieniem innego 

przedsięwzięcia/projektu 

(czy opisano, w jaki sposób 

oceniany projekt uzupełnia 
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komplementarnych/zintegrowanych 

nie może wykraczać poza obszar 

ŁOM (tj. Miasto Łódź i powiaty: 

brzeziński, łódzki wschodni, 

pabianicki oraz zgierski).  

Wskazane projekty/ przedsięwzięcia 

komplementarne/zintegrowane 

powinny dotyczyć całego obszaru 

ŁOM lub poszczególnych gmin/ 

powiatów należących wyłącznie do 

funkcjonalnego obszaru 

metropolitalnego i nie mogą 

wykraczać poza ten obszar. Obszary 

realizacji projektów ocenianego i 

komplementarnego/zintegrowanego 

z terenu ŁOM nie muszą być takie 

same. Projekty/ przedsięwzięcia z 

którymi oceniany projekt jest 

komplementarny/zintegrowany mogą 

mieć różne źródła finansowania np. 

UE, budżet państwa, środki prywatne 

lub inne źródła oraz mogą mieć 

zarówno charakter społeczny jak i 

inwestycyjny. Realizatorem 

projektów/ przedsięwzięć mogą być 

różne podmioty – nie musi być to 

Wnioskodawca projektu 

podlegającego ocenie. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Kryterium dotyczy powiązania 

projektu z innymi przedsięwzięciami, 

zarówno tymi zrealizowanymi, jak też 

z tymi, które są w trakcie realizacji, 

lub które dopiero zostały 

zaakceptowane do realizacji. 

projekt/ przedsięwzięcie 

komplementarne/zintegrow

ane, np. projekt w szerszym 

zakresie, niż 

przedsięwzięcie 

komplementarne/zintegrow

ane, rozwiązuje problemy 

poprzez nowe działania lub 

uzupełnia przedsięwzięcie, 

które rozwiązywało 

problemy cząstkowo) – 2,5 

pkt. 

- projekt jest elementem 

szerszej strategii 

realizowanej przez szereg 

projektów 

komplementarnych/zintegro

wanych (czy wskazano 

strategię (np. Strategia ZIT, 

strategia powiatu, gminy, 

plan, program lub inny 

dokument, który nosi 

znamiona strategii) 

dotyczącą obszaru ŁOM (tj. 

Miasto Łódź i powiaty: 

brzeziński, łódzki wschodni, 

pabianicki oraz zgierski) lub 

jego części, czy opisano w 

jakim zakresie oceniany 

projekt jest powiązany ze 

wskazanym dokumentem) – 

2,5 pkt.  

- projekt stanowi ostatni 

etap szerszego 

przedsięwzięcia lub 

kontynuację wcześniej 

realizowanych 

przedsięwzięć (czy 

wskazano którego z 

wymienionych projektów/ 

przedsięwzięć 

komplementarnych/zintegro

wanych kontynuację 

stanowi oceniany projekt, 

czy opisano na czym ta 

kontynuacja polega. Jeśli 

oceniany projekt stanowi 

ostatni etap szerszego 

przedsięwzięcia, czy 

wskazano, którego z 

wymienionych projektów/ 

przedsięwzięć 

komplementarnych/zintegro

wanych ostatnim etapem 

jest oceniany projekt, czy 

opisano poprzednie etapy 

przedsięwzięcia 
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komplementarnego/zintegr

owanego i powiązanie z nim 

ocenianego projektu) – 2,5 

pkt. 

Nazwa kryterium: 
2. Projekt przyczynia się do realizacji więcej niż jednego celu 

strategicznego rozwoju ŁOM określonego w Strategii ZIT 

Uzasadnienie:. 

Analiza przez oceniających 

informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie, wypełnionego na 

podstawie instrukcji. Oceniane 

będzie czy projekt przyczynia się do 

realizacji więcej niż jednego celu 

strategicznego rozwoju ŁOM 

wskazanego w Strategii ZIT. 

Wnioskodawca powinien opisać w 

jaki sposób jego projekt przyczyni się 

do osiągnięcia celu strategicznego 

rozwoju ŁOM innego niż cel 5, do 

którego realizacji projekt musi 

przyczyniać się obligatoryjnie (por. 

kryterium dostępu nr 1), powołując 

się na zapisy Strategii ZIT. 

Pozostałe cele strategiczne rozwoju 

ŁOM określone są w Strategii ZIT. 

Strategia ZIT, tj. „Strategia Rozwoju 

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 

2020+” obowiązująca, na dzień 

ogłoszenia konkursu, będzie 

każdorazowo wskazywana w 

Regulaminie konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

W ramach kryterium oceniane będzie 

czy projekt przyczynia się do 

realizacji więcej niż jednego celu 

strategicznego rozwoju ŁOM 

wskazanego w Strategii ZIT. 

Waga punktowa: 

0 pkt. – projekt nie 

przyczynia się do realizacji 

więcej niż jednego celu 

strategicznego rozwoju 

ŁOM wskazanego w 

Strategii ZIT, 

15 pkt. – projekt przyczynia 

się do realizacji więcej niż 

jednego celu strategicznego 

rozwoju ŁOM wskazanego 

w Strategii ZIT. 

Nazwa kryterium: 

3. Wnioskodawa posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delagaturę czy inną 

prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na 

terenie ŁOM 

Uzasadnienie:. 

Analiza przez oceniających 

informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie, wypełnionego na 

podstawie instrukcji w zakresie 

posiadania przez Wnioskodawcę 

siedziby/ oddziału/ filii/ delegatury czy 

innej prawnie dozwolonej formy 

organizacyjnej działalności podmiotu 

na terenie ŁOM (tj. Miasto Łódź i 

Waga punktowa: 

0 pkt. – projekt nie jest 

realizowany przez podmiot 

posiadający siedzibę/ 

oddział/ filię/ delegaturę czy 

inną prawnie dozwoloną 

formę organizacyjną 

działalności podmiotu na 

terenie ŁOM, 

5 pkt. – projekt jest 

realizowany przez podmiot 
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powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, 

pabianicki oraz zgierski). 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

W ramach kryterium oceniane będzie 

czy wnioskodawcą jest podmiot, 

który posiada siedzibę/ oddział/ filię/ 

delegaturę czy inną prawnie 

dozwoloną formę organizacyjną 

działalności podmiotu na terenie 

ŁOM (tj. Miasto Łódź i powiaty: 

brzeziński, łódzki wschodni, 

pabianicki oraz zgierski). 

posiadający siedzibę/ 

oddział/ filię/ delegaturę czy 

inną prawnie dozwoloną 

formę organizacyjną 

działalności podmiotu na 

terenie ŁOM. 

Nazwa kryterium: 

4. Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem posiadającym 

siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM 

Uzasadnienie:. 

Analiza przez oceniających 

informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie, wypełnionego na 

podstawie instrukcji w zakresie 

realizacji projektu w partnerstwie z 

podmiotem posiadającym siedzibę/ 

oddział/ filię/ delegaturę czy inną 

prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności podmiotu 

na terenie ŁOM (tj. Miasto Łódź i 

powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, 

pabianicki oraz zgierski). 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

W ramach kryterium oceniane będzie 

czy projekt jest realizowany w 

partnerstwie – partnerem lub liderem 

jest podmiot, który posiada siedzibę/ 

oddział/ filię/ delegaturę czy inną 

prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności podmiotu 

na terenie ŁOM (tj. Miasto Łódź i 

powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, 

pabianicki oraz zgierski). 

Waga punktowa: 

0 pkt. – projekt nie jest 

realizowany w partnerstwie 

z podmiotem posiadającym 

siedzibę/ oddział/ filię/ 

delegaturę czy inną prawnie 

dozwoloną formę 

organizacyjną działalności 

podmiotu na terenie ŁOM, 

5 pkt. – projekt jest 

realizowany w partnerstwie 

z posiadającym siedzibę/ 

oddział/ filię/ delegaturę czy 

inną prawnie dozwoloną 

formę organizacyjną 

działalności podmiotu na 

terenie ŁOM. 

Nazwa kryterium: 
5. Projekt przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

ŁOM 

Uzasadnienie:. 

Analiza przez oceniających 

informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie, wypełnionego na 

podstawie instrukcji, w jakim stopniu 

projekt zakłada, że głównym 

miejscem wykonywania działalności 

gospodarczej zakładanej przez 

uczestników/czki projektów będzie 

Waga punktowa: 

0 pkt. - projekt zakłada, że 

dla mniej niż 50% 

działalności gospodarczych 

zakładanych przez 

uczestników/czki projektu, 

głównym miejscem 
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teren ŁOM (tj. Miasto Łódź i powiaty: 

brzeziński, łódzki wschodni, 

pabianicki oraz zgierski). 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

W ramach kryterium oceniane będzie 

czy projekt przyczynia się do rozwoju 

przedsiębiorczości na terenie ŁOM, 

tj. w jakim stopniu projekt zakłada, że 

głównym miejscem wykonywania 

działalności gospodarczej zakładanej 

przez uczestników/czki projektów 

będzie teren ŁOM (tj. Miasto Łódź i 

powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, 

pabianicki oraz zgierski). 

wykonywania działalności 

będzie teren ŁOM, 

5 pkt. - projekt zakłada, że 

dla min. 50% do max. 60% 

działalności gospodarczych 

zakładanych przez 

uczestników/czki projektu, 

głównym miejscem 

wykonywania działalności 

będzie teren ŁOM, 

7,5 pkt. - projekt zakłada, że 

dla powyżej 60% do max. 

70% działalności 

gospodarczych 

zakładanych przez 

uczestników/czki projektu, 

głównym miejscem 

wykonywania działalności 

będzie teren ŁOM, 

10 pkt. - projekt zakłada, że 

dla powyżej 70% do max. 

80% działalności 

gospodarczych 

zakładanych przez 

uczestników/czki projektu, 

głównym miejscem 

wykonywania działalności 

będzie teren ŁOM, 

12,5 pkt. - projekt zakłada, 

że dla powyżej 80% do 

max. 90% działalności 

gospodarczych 

zakładanych przez 

uczestników/czki projektu, 

głównym miejscem 

wykonywania działalności 

będzie teren ŁOM, 

15 pkt. - projekt zakłada, że 

dla powyżej 90% 

działalności gospodarczych 

zakładanych przez 

uczestników/czki projektu, 

głównym miejscem 

wykonywania działalności 

będzie teren ŁOM. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny kryteriów merytorycznych punktowanych – 50 pkt. Projekt otrzyma 

pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT, jeśli uzyska nie mniej niż 60% możliwych do otrzymania punktów, tj. 30 punktów. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Nazwa kryterium: 
1. Projekt realizowany w partnerstwie z JST wchodzącą w skład 

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny 
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Uzasadnienie:. 

Analiza przez oceniających 

informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie, wypełnionego na 

podstawie instrukcji w zakresie 

realizacji projektu w partnerstwie z 

JST wchodzącą w skład 

Stowarzyszenia Łódzki Obszar 

Metropolitalny. 

Lista JST wchodzących w skład 

Stowarzyszenia Łódzki Obszar 

Metropolitalny obowiązująca na 

dzień ogłoszenia konkursu, będzie 

każdorazowo wskazywana w 

Regulaminie konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

W ramach kryterium oceniane będzie 

czy projekt będzie realizowany w 

partnerstwie z JST wchodzącą w 

skład Stowarzyszenia Łódzki Obszar 

Metropolitalny. 

Waga punktowa: 

0 pkt. – projekt nie będzie 

realizowany w partnerstwie 

z JST wchodzącą w skład 

Stowarzyszenia Łódzki 

Obszar Metropolitalny, 

3 pkt. – partnerem/liderem 

w projekcie jest jedna JST 

wchodzącą w skład 

Stowarzyszenia Łódzki 

Obszar Metropolitalny, 

5 pkt. – partnerem w 

projekcie są co najmniej 

dwie JST wchodzące w 

skład Stowarzyszenia 

Łódzki Obszar 

Metropolitalny, przy czym 

jedna z nich może pełnić 

rolę lidera. 

Projekty, które otrzymały minimalną możliwą do zdobycia liczbę punktów (tj. min. 30 pkt.) za spełnienie kryteriów merytorycznych 

punktowanych weryfikowanych na etapie oceny zgodności ze Strategią ZIT otrzymują premię punktową, tj. 3 lub 5 punktów za 

spełnienie kryterium premiującego. 

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów merytorycznych 

punktowanych weryfikowanych na etapie oceny zgodności ze Strategią ZIT. 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020 WŁ 

2014-2020 

VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości 

VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – 

miasto Łódź 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, którego 

ogłaszany będzie konkurs 

Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów) 

2. Priorytet inwestycyjny 
8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

  X   

4. Planowana alokacja w 

(PLN) 

28 635 246 
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6. Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji 

w ramach konkursu 

Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące: 

1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej 

2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym 

okresie prowadzenia działalności gospodarczej 

3. wsparcie szkoleniowo-doradcze: 

a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu 

c) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie 
316 

2. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w 

programie 

305 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności gospodarczej 
317 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa kryterium: 
1. Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego 

przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji dla miasta Łodzi 

Uzasadnienie: 

Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o 

dofinansowanie) programu rewitalizacji dla miasta Łodzi 

znajdującego się w wykazie prowadzonym przez IZ RPO WŁ 2014-

2020 (www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „O programie/rewitalizacja”).  

Wynikanie projektu z programu rewitalizacji oznacza albo 

wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go 
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w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów 

działań rewitalizacyjnych. 

Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji 

określonym w programie rewitalizacji. (w wyjątkowych sytuacjach 

dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części 

poza obszarem rewitalizacji pod warunkiem, że projekt służy 

realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga 

szczegółowego uzasadnienia). Uczestnikami projektu są mieszkańcy 

obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z 

wdrażaniem procesu rewitalizacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 
2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

Uzasadnienie: 

W przypadku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 

30-49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy (tj. nie są długotrwale bezrobotni, osobami z 

niepełnosprawnościami, osobami o niskich kwalifikacjach) ich udział 

w grupie docelowej nie może być wyższy niż 20% osób bezrobotnych 

wspieranych w projekcie. Wsparcie udzielone tej grupie będzie 

prowadzić do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 3. Projekt jest realizowany w sposób kompleksowy 

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada obligatoryjnie: 

1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej albo dotacje na 

uruchomienie działalności gospodarczej wraz z finansowym 

wsparciem pomostowym, 

oraz 
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2. wsparcie szkoleniowe i/lub doradcze. 

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na 

lata 2014 – 2020, Rozdział 4 – Założenia dotyczące realizacji 

projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 
1. Maksymalnie 80% uczestników projektu otrzymuje dotacje na 

uruchomienie działalności gospodarczej 

Uzasadnienie: 

Wsparcie finansowe w postaci dotacji na uruchomienie działalności 

gospodarczej otrzyma nie więcej niż 80% uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku  o dofinansowanie. 

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, 

„tak - do negocjacji”, „nie”. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie 

w części dotyczącej spełnienia kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

 

 


