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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Cel szczegółowy
RPO, w ramach którego
ogłaszany będzie
konkurs

Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

2. Priorytet inwestycyjny

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

3. Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

I

II

III

IV

X
4. Planowana alokacja
w (PLN)

6. Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

3 285 675
1. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:
a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról
społecznych, w tym praca socjalna
b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i
umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia
c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących
kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny
2. wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji
społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ
(nabór wniosków tylko na projekty jednostek organizacyjnych pomocy społecznej).

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU

Nazwa wskaźnika

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika

(Ogółem)

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie

167

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie

42

2. WSKAŹNIKI REZULTATU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika

Nazwa wskaźnika

(Ogółem)

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

56%

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

20%

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

15%

III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU
Nazwa kryterium:

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

Uzasadnienie:

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. Preferencje grupy docelowej
Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla:

Uzasadnienie:

- osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o którym mowa w Rozdziale 3
pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu
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Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z
dnia 8 lipca 2019 r.
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres
wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub
otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,
- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
- osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną
i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Nie dotyczy projektów, w których prowadzona jest zamknięta rekrutacja.
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. Osoby młode
Projekt nie może być skoncentrowany na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku
życia). Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 18 roku życia
nie mogą stanowić więcej niż 25% grupy docelowej z wyłączeniem otoczenia osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Kryterium nie dotyczy projektów przeznaczonych dla osób:
a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich;

Uzasadnienie:

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
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:

4. Wsparcie osób bezrobotnych w projektach OPS/MOPR
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W przypadku objęcia wsparciem osoby bezrobotne muszą korzystać z pomocy
społecznej lub kwalifikować się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, w myśl
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a do aktywizacji zawodowej
niezbędne jest im w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji
społecznej.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
dofinansowanie.
Uzasadnienie:

o

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:

5. Indywidualizacja wsparcia
Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa
się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb z zastrzeżeniem, że:
1. nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej,
2. instrument aktywizacji zawodowej nie stanowi pierwszego elementu wsparcia w
ramach indywidualnej ścieżki reintegracji (nie dotyczy projektów realizowanych przez
WTZ, ZAZ, CIS, KIS ).

Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
dofinansowanie.

o

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. Praca socjalna
Praca socjalna realizowana jest przez OPS/PCPR przez cały okres udziału uczestnika
w projekcie.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

o

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:

7. Narzędzia realizacji wsparcia
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W ramach projektu każdy uczestnik podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub inny
indywidualny program lub program aktywności lokalnej lub projekt socjalny.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

8. Wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej
Wdrożenie aktywizacji zawodowej odbywa się wyłącznie przez podmioty
wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji
powyższych instrumentów samodzielnie przez jednostki organizacyjne pomocy
społecznej (OPS/PCPR). Wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej realizowane
jest przez:
- Partnerów w ramach projektów partnerskich,
- PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o
którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie,
- Podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych,
- Podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie
reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu
jako realizatorzy projektu,

Uzasadnienie:

- Podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień określonych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Nie dotyczy projektów, w których aktywizacja zawodowa jest realizowana przez KIS,
CIS działający w strukturze jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Wdrożenie
usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym przez KIS, CIS odbywa się w
zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003
r. o zatrudnieniu socjalnym.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
dofinansowanie.

o

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. Mechanizmy gwarantujące wysoką jakość szkoleń
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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
dofinansowanie.
Uzasadnienie:

o

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:

10. Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej
Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w odniesieniu do:
- osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%,
- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej
34%.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

o

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:

11. Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej
Projekt zakłada wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze
zawodowym i minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:
- osób z niepełnosprawnościami co najmniej 12%,
- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej
25%.

Uzasadnienie:

Kryterium nie stosuje się do osób, o których mowa w Podrozdziale 5.3 pkt. 11
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 z dnia 8 lipca
2019 r.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
dofinansowanie.

o

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
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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:

12. Zakres wsparcia CIS, KIS
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada stworzenie nowych miejsc
reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach działających w
strukturach jednostki organizacyjnej pomocy społecznej(KIS, CIS) lub poprzez
utworzenie nowych podmiotów (KIS, CIS).
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

13. Trwałość utworzonego KIS, CIS
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” Wnioskodawca po zakończeniu realizacji
projektu zapewni funkcjonowanie utworzonego w projekcie KIS, CIS, przez okres co
najmniej równy okresowi realizacji projektu.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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.

2. KRYTERIA PREMIUJĄCE
Nazwa kryterium:

Uzasadnienie:

1. Realizacja wsparcia

Projekt jest realizowany w partnerstwie lub
co najmniej jeden z instrumentów
aktywizacji jest zlecony na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.

Waga punktowa:

5 pkt.
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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. Preferowane szkolenia

Projekt zakłada szkolenie dla uczestników
w zawodzie „opiekun osoby starszej lub
niesamodzielnej”.
Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.

Uzasadnienie:

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę
za
spełnienie
ogólnych
kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię
punktową.

Waga punktowa:

5 pkt.

Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego
nie
tracą
punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
Nazwa kryterium:

3. Wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych

Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań
innowacyjnych wypracowanych w ramach
POKL dotyczących aktywizacji społecznozawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym
lub
wykorzystanie modelu aktywizującego
osoby
zagrożone
wykluczeniem
społecznym wypracowanego na podstawie
zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.

Uzasadnienie:.

Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.

Waga punktowa:

2 pkt.

Projekty, które spełniły ogólne kryteria
punktowe
weryfikowane
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.
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020

IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Cel szczegółowy
RPO, w ramach,
którego ogłaszany
będzie konkurs

Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

2. Priorytet inwestycyjny

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

3. Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

I

II

III

IV

X
4. Planowana alokacja
w (PLN)

14 199 272

1. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

6. Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról
społecznych, w tym praca socjalna
b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i
umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia
c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących
kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny
2. wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji
społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie
2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie

(Ogółem)

646

161
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2. WSKAŹNIKI REZULTATU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika

Nazwa wskaźnika

(Ogółem)

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

56%

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

20%

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

15%

III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU
Nazwa kryterium:

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

Uzasadnienie:

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. Projekty OPS, PCPR - wyłączenie
W przedmiotowym konkursie wyklucza się możliwość składania wniosków o
dofinansowanie, w których wnioskodawcą jest jednostka pomocy społecznej (OPS,
PCPR). Kryterium w przedmiotowym brzmieniu nie odnosi się do występowania OPS,
PCPR w charakterze partnera.

Uzasadnienie:

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:
Uzasadnienie:

3. Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej
Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w odniesieniu do:
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- osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%,
- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej
34%.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”,
negocjacji”, „nie”.

o

„tak – do

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
Projekt zakłada wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze
zawodowym i minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:
- osób z niepełnosprawnościami co najmniej 12%,
- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej
25%.
Kryterium nie stosuje się do osób, o których mowa w Podrozdziale 5.3 pkt. 11
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 z dnia 8 lipiec
2019 r.

Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
dofinansowanie.

o

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:

5. Indywidualizacja wsparcia
Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa
się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb z zastrzeżeniem, że:
1. nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej,

Uzasadnienie:

2. instrument aktywizacji zawodowej nie stanowi pierwszego elementu wsparcia w
ramach indywidualnej ścieżki reintegracji (nie dotyczy projektów realizowanych przez
WTZ, ZAZ, CIS, KIS ).
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
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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. Narzędzia realizacji wsparcia
W ramach projektu z każdym uczestnikiem podpisywana i realizowana jest umowa na
wzór kontraktu socjalnego.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

o

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:

7. Preferencje grupy docelowej
Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla:

Uzasadnienie:

- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu
więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r.,
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres
wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub
otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,
- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
- osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną
i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Nie dotyczy projektów, w których prowadzona jest zamknięta rekrutacja.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku
dofinansowanie.

o

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:

Uzasadnienie:

8. Osoby młode
Projekt nie może być skoncentrowany na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku życia).
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 18 roku życia nie mogą
stanowić więcej niż 25% grupy docelowej z wyłączeniem otoczenia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
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Kryterium nie dotyczy projektów przeznaczonych dla osób:
a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich;
d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
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. Mechanizmy gwarantujące wysoką jakość szkoleń
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.

Uzasadnienie:

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:

Uzasadnienie:

10. Zakres wsparcia funkcjonujących ZAZ
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada wsparcie w ramach Zakładów
Aktywności Zawodowej (ZAZ) poprzez:
- zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ,
z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji
lub
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- wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową
ofertą usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych
w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ.
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:

11. Zakres wsparcia funkcjonujących WTZ
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada wsparcie w ramach
Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) poprzez:
- wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ
lub
- wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej
integracji, ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie.

Uzasadnienie:

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:

12. Zakres wsparcia CIS, KIS
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada stworzenie nowych miejsc
reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach (KIS, CIS) lub poprzez
utworzenie nowych podmiotów (KIS, CIS).

Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.
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:

13. Tworzenie podmiotów reintegracyjnych, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów
Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej z wyłączeniem Warsztatów
Terapii Zajęciowej
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, wsparcie dotyczące utworzenia nowego CIS,
KIS, ZAZ możliwe jest wyłącznie na obszarze realizacji projektu, na terenie którego nie
funkcjonuje dany rodzaj podmiotu. Istnieje możliwość utworzenia nowego CIS, KIS,
ZAZ w obszarze realizacji projektu, na którym już dany rodzaj podmiotu funkcjonuje, o
ile wnioskodawca wykaże w treści wniosku, w oparciu o analizę potrzeb grupy
docelowej, niedostateczny poziom dostępności usług danego rodzaju podmiotu.
W ramach projektu nie jest tworzony nowy WTZ.

Uzasadnienie:

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:

14. Trwałość zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, w projekcie obejmującym zatrudnienie
nowych osób z niepełnosprawnościami w ZAZ, okres zatrudnienia tych osób w ZAZ po
zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach
projektu (okres ten może być krótszy, o ile osoba z niepełnosprawnością podejmie
zatrudnienie poza ZAZ lub gdy zatrudnienie ustanie z przyczyn leżących po stronie
pracownika, przy czym ZAZ jest zobowiązany do zatrudnienia kolejnej osoby
i utrzymania miejsca pracy przez łączny okres co najmniej równy okresowi zatrudniania
osób z niepełnosprawnością na tym stanowisku w projekcie, a nowo zatrudniona osoba
musi spełniać warunki kwalifikowalności w projekcie).

Uzasadnienie:

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:

Uzasadnienie:

15. Trwałość utworzonego KIS, CIS, ZAZ
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” Wnioskodawca po zakończeniu realizacji
projektu zapewni funkcjonowanie utworzonego w projekcie KIS, CIS, ZAZ przez okres
co najmniej równy okresowi realizacji projektu.
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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”, „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:

16. Minimalny poziom wkładu własnego
Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych
(kosztów ogółem) projektu w ramach konkursu wynosi:
- w przypadku podmiotów ekonomii społecznej* co najmniej 5,00% wartości projektu
- w przypadku pozostałych podmiotów co najmniej 10,00% wartości projektu
*zgodnie z definicją podmiotów ekonomii społecznej wskazaną w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019
r.

Uzasadnienie:

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. Uczestnikami projektów są osoby z niepełnosprawnościami

Grupę docelową w co najmniej 50% będą
stanowiły osoby:
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności lub

Uzasadnienie:

- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
i osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi,

Waga punktowa:

2 pkt.

a wsparcie w ramach projektu zostanie
dostosowane do specyficznych potrzeb tej
grupy docelowej (otoczenie może wystąpić
jedynie w zakresie niezbędnym dla
wsparcia osób z niepełnosprawnościami i
tylko
łącznie
z
osobami
z
niepełnosprawnościami).
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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.
2. Projekt partnerski
Projekt jest realizowany w partnerstwie
pomiędzy podmiotem ekonomii społecznej
a jednostką samorządu terytorialnego lub
jej jednostką organizacyjną.
Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.
Uzasadnienie:

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę
za
spełnienie
ogólnych
kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię
punktową.

Waga punktowa:

3 pkt.

Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego
nie
tracą
punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
Nazwa kryterium:

3. Praktyki lub staże uczestników WTZ

W przypadku realizacji 2 typu projektu
“wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące
realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” w
projekcie dot. wsparcia dotychczasowych
uczestników w ramach WTZ, projekt
zakłada realizację praktyk lub staży dla
minimum 20% uczestników projektu.
Uzasadnienie:

Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.

Waga punktowa:

2 pkt.

Projekty, które spełniły ogólne kryteria
punktowe
weryfikowane
na
ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię
punktową.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego
nie
tracą
punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
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kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
Nazwa kryterium:

4. Utworzenie podmiotu reintegracyjnego KIS, CIS, ZAZ

Kryterium
dotyczy
wyłącznie
wniosków złożonych w ramach II i III
rundy konkursu.
Projekt zakłada utworzenie podmiotu
reintegracji społecznej - KIS, CIS lub
ZAZ.
Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.

5 pkt.

Projekty, które spełniły ogólne kryteria
punktowe weryfikowane 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:

5. Uczestnikami projektów są osoby bierne zawodowo

Grupę docelową w co najmniej 50% będą
stanowiły osoby bierne zawodowo .
Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.
Projekty, które spełniły ogólne kryteria
punktowe
weryfikowane
na
ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię
punktową.

3 pkt.

Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego
nie
tracą
punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
Nazwa kryterium:

6. Kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe

W przypadku realizacji szkoleń prowadzą
one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w
zawodach uznanych za deficytowe zgodnie
z wykazem zawartym w Barometrze
zawodów 2019 - Raport podsumowujący
badanie w województwie łódzkim .
Projekt zakłada utworzenie podmiotu
reintegracji społecznej - KIS, CIS lub ZAZ.

10 pkt.

Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.
Projekty, które spełniły ogólne kryteria
punktowe
weryfikowane
na
ocenie
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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.

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020

IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym - ZIT

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Cel szczegółowy
RPO, w ramach,
którego ogłaszany
będzie konkurs

Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

2. Priorytet inwestycyjny

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

3. Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

I

II

III

IV

X
4. Planowana alokacja
w (PLN)

5 875 562

1. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

6. Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról
społecznych, w tym praca socjalna
b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i
umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia
c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących
kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny
2. wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji
społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

(Ogółem)
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1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie

267

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie

67

2. WSKAŹNIKI REZULTATU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika

Nazwa wskaźnika

(Ogółem)

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

56%

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

20%

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

15%

III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU
Nazwa kryterium:

1. Dany podmiot występuje tylko raz w ramach danego konkursu
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.

Uzasadnienie:

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. Projekty OPS, PCPR - wyłączenie
W przedmiotowym konkursie wyklucza się możliwość składania wniosków o
dofinansowanie, w których wnioskodawcą jest jednostka pomocy społecznej (OPS,
PCPR). Kryterium w przedmiotowym brzmieniu nie odnosi się do występowania OPS,
PCPR w charakterze partnera.

Uzasadnienie:

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.
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Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.
Nazwa kryterium:

3. Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej
Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w odniesieniu do:
- osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%,
- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej
34%.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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
Projekt zakłada wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze
zawodowym i minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:
- osób z niepełnosprawnościami co najmniej 12%,
- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej
25%.
Kryterium nie stosuje się do osób, o których mowa w Podrozdziale 5.3 pkt. 11
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 z dnia 8 lipca
2019 r.

Uzasadnienie:

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:

Uzasadnienie:

5. Indywidualizacja wsparcia
Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa
się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb z zastrzeżeniem, że:
1. nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej,
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2. instrument aktywizacji zawodowej nie stanowi pierwszego elementu wsparcia w
ramach indywidualnej ścieżki reintegracji (nie dotyczy projektów realizowanych przez
WTZ, ZAZ, CIS, KIS ).
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. Narzędzia realizacji wsparcia
W ramach projektu z każdym uczestnikiem podpisywana i realizowana jest umowa na
wzór kontraktu socjalnego.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

7. Preferencje grupy docelowej
Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla:
- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu
więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r.,
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres
wsparcia w projekcie nie będą powielane działania, które dana osoba otrzymywała lub
otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,

Uzasadnienie:

- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
- osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną
i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Nie dotyczy projektów, w których prowadzona jest zamknięta rekrutacja.
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
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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:

8. Osoby młode
Projekt nie może być skoncentrowany na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku życia).
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 18 roku życia nie mogą
stanowić więcej niż 25% grupy docelowej z wyłączeniem otoczenia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Kryterium nie dotyczy projektów przeznaczonych dla osób:
a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich;

Uzasadnienie:

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
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. Mechanizmy gwarantujące wysoką jakość szkoleń
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.

Uzasadnienie:

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:

10. Adresaci wsparcia
Uczestnikami projektu są osoby uczące się / pracujące lub zamieszkujące 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.

Uzasadnienie:

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:

11. Lokalizacja biura projektu
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.

Uzasadnienie:

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:

12. Zakres wsparcia funkcjonujących ZAZ
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada wsparcie w ramach Zakładów
Aktywności Zawodowej (ZAZ) poprzez:
- zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ,
z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji
lub

Uzasadnienie:

- wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową
ofertą usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych
w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ.
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
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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:

13. Zakres wsparcia funkcjonujących WTZ
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, projekt zakłada wsparcie w ramach
Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) poprzez:
- wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ
lub
- wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej
integracji, ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie.

Uzasadnienie:

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:

14. Zakres wsparcia CIS, KIS
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, projekt zakłada stworzenie nowych miejsc
reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach (KIS, CIS) lub poprzez
utworzenie nowych podmiotów (KIS, CIS).
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

15. Tworzenie podmiotów reintegracyjnych tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów
Integracji Społecznej z wyłączeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów
Aktywności Zawodowej

Uzasadnienie:

W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, wsparcie dotyczące utworzenia nowego CIS,
KIS możliwe jest wyłącznie na obszarze realizacji projektu, na terenie którego nie
funkcjonuje dany rodzaj podmiotu. Istnieje możliwość utworzenia nowego CIS, KIS w
obszarze realizacji projektu, na którym już dany rodzaj podmiotu funkcjonuje, o ile
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wnioskodawca wykaże w treści wniosku, w oparciu o analizę potrzeb grupy docelowej,
niedostateczny poziom dostępności usług danego rodzaju podmiotu.
W ramach projektu nie jest tworzony nowy WTZ i ZAZ.
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:

16. Trwałość zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, w projekcie obejmującym zatrudnienie
nowych osób z niepełnosprawnościami w ZAZ, okres zatrudnienia tych osób w ZAZ po
zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach
projektu (okres ten może być krótszy, o ile osoba z niepełnosprawnością podejmie
zatrudnienie poza ZAZ lub gdy zatrudnienie ustanie z przyczyn leżących po stronie
pracownika, przy czym ZAZ jest zobowiązany do zatrudnienia kolejnej osoby i
utrzymania miejsca pracy przez łączny okres co najmniej równy okresowi zatrudniania
osób z niepełnosprawnością na tym stanowisku w projekcie, a nowo zatrudniona osoba
musi spełniać warunki kwalifikowalności w projekcie).

Uzasadnienie:

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:

17. Trwałość utworzonego KIS, CIS
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, Wnioskodawca po zakończeniu realizacji
projektu zapewni funkcjonowanie utworzonego w projekcie KIS, CIS przez okres co
najmniej równy okresowi realizacji projektu.

Uzasadnienie:

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.
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Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.
2. KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT
KRYTERIA DOSTĘPU

Nazwa kryterium:

Uzasadnienie:

1. Projekt jest zgodny z odpowiednim celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym
w Strategii ZIT
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 wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Nazwa kryterium:

2. Zgodność uzasadnienia realizacji i celu projektu z diagnozą strategiczną ŁOM
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.

Uzasadnienie:

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 wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE

Nazwa kryterium:

Uzasadnienie:

1. Zintegrowany charakter projektu /komplementarność projektu EFS – powiązanie z
innymi projektami, które są zatwierdzone do realizacji /realizowane /zrealizowane na
terenie ŁOM

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:

Punktacja
przyznawana
na
podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie.
Waga punktowa:

- przy realizacji projektu będą
wykorzystywane efekty realizacji
innego
projektu,
nastąpi
wzmocnienie trwałości efektów
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- 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
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.

jednego
przedsięwzięcia
realizacją innego (czy wskazano
jakie konkretnie efekty projektu/
przedsięwzięcia
komplementarnego/zintegrowane
go
(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
projekt/
przedsięwzięcie
komplementarne/zintegrowane,
np. projekt w szerszym zakresie,
niż
przedsięwzięcie
komplementarne/zintegrowane,
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/zintegrowany
ch (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/zintegrowany
ch 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/zintegrowany
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ch ostatnim etapem jest oceniany
projekt, czy opisano poprzednie
etapy
przedsięwzięcia
komplementarnego/zintegrowane
go i powiązanie z nim ocenianego
projektu) – 2,5 pkt.
Nazwa kryterium:

2. Stopień realizacji wskaźnika produktu Strategii ZIT

Analiza przez oceniających informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie,
wypełnionego na podstawie instrukcji, pod
kątem spełnienia kryterium. Weryfikacja czy
we wniosku o dofinansowanie został
przedstawiony
prawidłowy
wskaźnik
produktu określony w Strategii ZIT dla celu
docelowego.
Ocena stopnia realizacji
oceniana będzie wg wzoru:

wskaźnika

{(WP*100)/WS} x 7,5 = W
WP – wartość wskaźnika
realizowana w projekcie

produktu

WS – wartość wskaźnika produktu dla celu
docelowego określona w Strategii ZIT
7,5 – wartość wagi kryterium
W – wynik

Uzasadnienie:

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.

Waga punktowa:

W ramach kryterium przyznawana
liczba
punktów
będzie
odpowiadała
wartości
uzyskanego
wyniku
zaokrąglonego do dwóch miejsc
po
przecinku,
jednakże
maksymalna liczba punktów do
zdobycia w ramach kryterium
wynosi 10 pkt (co oznacza, że dla
każdego wyniku powyżej 10
przyznanych zostanie 10 pkt.).

Ocena będzie polegać na określeniu w
jakim stopniu projekt przyczynia się do
realizacji wskaźnika produktu określonego
w Strategii ZIT.
W ramach kryterium oceniana będzie
relacja (proporcja) wartości założonego do
realizacji w projekcie wskaźnika produktu
do
wartości
wskaźnika
produktu
określonego w Strategii ZIT dla celu
docelowego w ramach osi priorytetowej IX
RPO WŁ 2014-2020 obliczona według
wzoru.
Wskaźnik: Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w Programie – 2422
osoby.

Nazwa kryterium:

3. Projekt przyczynia się do realizacji więcej niż jednego celu strategicznego rozwoju
ŁOM określonego w Strategii ZIT
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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.
Uzasadnienie:

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.

0 pkt. – projekt nie przyczynia się
do realizacji więcej niż jednego
celu strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT,
Waga punktowa:

15 pkt. – projekt przyczynia się do
realizacji więcej niż jednego celu
strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT.

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.

Nazwa kryterium:

4. Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM

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 powiaty: brzeziński, łódzki
wschodni, pabianicki oraz zgierski).
Uzasadnienie:.

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).

Nazwa kryterium:

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
posiadający
siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę
czy inną prawnie dozwoloną
formę organizacyjną działalności
podmiotu na terenie ŁOM.

5. Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem posiadającym siedzibę/
oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu na terenie ŁOM
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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).
Uzasadnienie:

Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.

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,
Waga punktowa:

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).

5 pkt. – projekt jest realizowany w
partnerstwie
z
podmiotem
posiadającym siedzibę/ oddział/
filię/ delegaturę czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu na terenie
ŁOM.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny zgodności ze Strategią ZIT – 45 pkt. Projekt otrzyma pozytywną ocenę
zgodności ze Strategią ZIT jeśli uzyska nie mniej niż 60% możliwych do otrzymania punktów, tj. 27 punktów.

KRYTERIA PREMIUJĄCE

Nazwa kryterium:

Uzasadnienie:

Projekt
wynika
z
obowiązującego/obowiązujących (na
dzień
składania
wniosku
o
dofinansowanie) dla gminy/gmin
wchodzącej/wchodzących w skład
Stowarzyszenia
Łódzki
Obszar
Metropolitalny programu/programów
rewitalizacji
znajdującego/znajdujących się na
wykazie prowadzonym przez IZ RPO
WŁ 2014-2020 (www.rpo.lodzkie.pl,
w
zakładce
„O
programie/Rewitalizacja”).
Wynikanie
projektu
z
programu/programów
rewitalizacji
oznacza albo wymienienie go wprost
w
programie/programach
rewitalizacji, albo określenie go w
ogólnym (zbiorczym) opisie innych,
uzupełniających rodzajów działań
rewitalizacyjnych.

1. Projekt wynika z obowiązującego/obowiązujących i pozytywnie
zweryfikowanego/zweryfikowanych
przez
IZ
RPO
WŁ
programu/programów rewitalizacji
Punktacja przyznawana na
podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie.
0 pkt. – projekt nie wynika z
obowiązującego/obowiązuj
ących
i
pozytywnie
zweryfikowanego/zweryfiko
wanych przez IZ RPO WŁ
programu/programów
rewitalizacji,
Waga punktowa:

5 pkt. – projekt wynika z
obowiązującego/obowiązuj
ących
i
pozytywnie
zweryfikowanego/zweryfiko
wanych przez IZ RPO WŁ
programu/programów
rewitalizacji.

Projekt rewitalizacyjny służy realizacji
celów wynikających z programu
rewitalizacji. Projekt zakłada, że co
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najmniej 21% grupy docelowej
stanowią
osoby
zamieszkujące
obszar rewitalizowany (gminy/gmin
będącej/będących
członkiem
Stowarzyszenia
Łódzki
Obszar
Metropolitalny
posiadającej/posiadających
pozytywnie zweryfikowany przez IZ
RPO WŁ program rewitalizacji) lub
przeniesione
w
związku
z
wdrażaniem procesu rewitalizacji.
Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
wniosku o dofinansowanie.
W ramach kryterium oceniane będzie
czy
projekt
wynika
z
obowiązującego/obowiązujących (na
dzień
składania
wniosku
o
dofinansowanie) dla gminy/gmin
wchodzącej/wchodzących w skład
Stowarzyszenia
Łódzki
Obszar
Metropolitalny
i
pozytywnie
zweryfikowanego/zweryfikowanych
przez
IZ
RPO
WŁ
programu/programów rewitalizacji.
W
celu
spełnienia
kryterium
wnioskodawca w treści wniosku
powinien zawrzeć:
informację,
z
jakiego/jakich
programu/programów
rewitalizacji
wynika projekt. Jeżeli projekt jest
wprost
wymieniony
w
programie/programach rewitalizacji
wystarczy wskazać taką informację
we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli
projekt
określono
w
ogólnym
(zbiorczym)
opisie
innych,
uzupełniających rodzajów działań
rewitalizacyjnych, należy wskazać z
jakich
konkretnie
innych,
uzupełniających rodzajów działań
rewitalizacyjnych wynika realizacja
projektu oraz uzasadnić;
- informację, iż co najmniej 21%
grupy docelowej stanowią osoby
zamieszkujące
obszar
rewitalizowany
(gminy/gmin
będącej/będących
członkiem
Stowarzyszenia
Łódzki
Obszar
Metropolitalny
posiadającej/posiadających
pozytywnie zweryfikowany przez IZ
RPO WŁ program rewitalizacji) lub
przeniesione
w
związku
z
wdrażaniem procesu rewitalizacji.
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Projekty, które otrzymały minimalną możliwą do zdobycia liczbę punktów (tj. min. 27 pkt.) za spełnienie kryteriów merytorycznych
punktowanych weryfikowanych na etapie oceny zgodności ze Strategią ZIT otrzymują premię punktową, tj. 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

IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – miasto Łódź

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Cel szczegółowy
RPO, w ramach,
którego ogłaszany
będzie konkurs

Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

2. Priorytet inwestycyjny

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

3. Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

I

II

III

IV

X
4. Planowana alokacja
w (PLN)

13 787 980

1. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

6. Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról
społecznych, w tym praca socjalna
b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i
umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia
c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących
kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny
2. wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji
społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

(Ogółem)
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1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie

627

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie

157

2. WSKAŹNIKI REZULTATU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika

Nazwa wskaźnika

(Ogółem)

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

56%

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

20%

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

15%

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
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 w ogólnym (zbiorczym) opisie innych,
uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

Uzasadnienie:

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.
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Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.
Nazwa kryterium:

2. Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej
Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w odniesieniu do:
- osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%,
- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej
34%.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

3. Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej
Projekt zakłada wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze
zawodowym i minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:
- osób z niepełnosprawnościami co najmniej 12%,
- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej
25%.
Kryterium nie stosuje się do osób, o których mowa w Podrozdziale 5.3 pkt. 11
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 z dnia 8 lipca
2019 r.

Uzasadnienie:

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:

4. Indywidualizacja wsparcia
Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa
się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb z zastrzeżeniem, że:

Uzasadnienie:

1. nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej,
2. instrument aktywizacji zawodowej nie stanowi pierwszego elementu wsparcia w
ramach indywidualnej ścieżki reintegracji (nie dotyczy projektów realizowanych przez
WTZ, ZAZ, CIS, KIS ).
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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:

5. Praca socjalna w projektach MOPS
Kryterium dotyczy wyłącznie projektu realizowanego przez MOPS
W przypadku realizacji 1 typu projektu “programy służące aktywizacji społecznozawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą
instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej” praca socjalna
realizowana jest przez MOPS przez cały okres udziału uczestnika w projekcie.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

6. Narzędzia realizacji wsparcia
W ramach projektu każdy uczestnik podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub inny
indywidualny program lub program aktywności lokalnej lub projekt socjalny bądź z
każdym uczestnikiem podpisywana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

7. Preferencje grupy docelowej
Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla:

Uzasadnienie:

- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu
więcej niż jednej z przesłanek, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
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ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r.,
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres
wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub
otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,
- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
- osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną
i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Nie dotyczy projektów, w których prowadzona jest zamknięta rekrutacja.
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:

8. Osoby młode
Projekt nie może być skoncentrowany na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku życia).
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 18 roku życia nie mogą
stanowić więcej niż 25% grupy docelowej z wyłączeniem otoczenia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Kryterium nie dotyczy projektów przeznaczonych dla osób:
a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich;

Uzasadnienie:

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
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. Wsparcie osób bezrobotnych w projektach MOPS
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Kryterium dotyczy wyłącznie projektu realizowanego przez MOPS
W przypadku objęcia wsparciem osób bezrobotnych muszą one korzystać z pomocy
społecznej lub kwalifikować się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, w myśl
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a do aktywizacji zawodowej
niezbędne jest im w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji
społecznej.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.
Uzasadnienie:

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:

10. Mechanizmy gwarantujące wysoką jakość szkoleń
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.

Uzasadnienie:

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:

11. Zakres wsparcia funkcjonujących ZAZ
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada wsparcie w ramach Zakładów
Aktywności Zawodowej (ZAZ) poprzez:
- zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ,
z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji
lub

Uzasadnienie:

- wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową
ofertą usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych
w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ.
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”.
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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:

12. Zakres wsparcia funkcjonujących WTZ
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada wsparcie w ramach
Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) poprzez:
- wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ
lub
- wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej
integracji, ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie.

Uzasadnienie:

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:

13. Zakres wsparcia CIS, KIS
W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada stworzenie nowych miejsc
reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach (KIS, CIS) lub poprzez
utworzenie nowych podmiotów (KIS, CIS).
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

14. Tworzenie podmiotów reintegracyjnych tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów
Integracji Społecznej, z wyłączeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów
Aktywności Zawodowej

Uzasadnienie:

W przypadku realizacji 2 typu projektu „wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” istnieje możliwość utworzenia nowego CIS,
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KIS, o ile wnioskodawca wykaże w treści wniosku, w oparciu o analizę potrzeb grupy
docelowej, niedostateczny poziom dostępności usług danego rodzaju podmiotu.
W ramach projektu nie jest tworzony nowy WTZ, ZAZ.
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:

15. Trwałość zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej
W przypadku realizacji 2 typu projektu „wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, w projekcie obejmującym zatrudnienie
nowych osób z niepełnosprawnościami w ZAZ, okres zatrudnienia tych osób w ZAZ po
zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach
projektu (okres ten może być krótszy, o ile osoba z niepełnosprawnością podejmie
zatrudnienie poza ZAZ lub gdy zatrudnienie ustanie z przyczyn leżących po stronie
pracownika, przy czym ZAZ jest zobowiązany do zatrudnienia kolejnej osoby i
utrzymania miejsca pracy przez łączny okres co najmniej równy okresowi zatrudniania
osób z niepełnosprawnością na tym stanowisku w projekcie, a nowo zatrudniona osoba
musi spełniać warunki kwalifikowalności w projekcie).

Uzasadnienie:

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:

16. Trwałość utworzonego KIS, CIS
W przypadku realizacji 2 typu projektu „wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społecznozawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” Wnioskodawca po zakończeniu realizacji
projektu zapewni funkcjonowanie utworzonego w projekcie KIS, CIS przez okres co
najmniej równy okresowi realizacji projektu.

Uzasadnienie:

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.
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Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.
Nazwa kryterium:

17. Wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej w projekcie MOPS
Kryterium dotyczy wyłącznie projektu realizowanego przez MOPS
W przypadku realizacji 1 typu projektu „programy służące aktywizacji społecznozawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą
instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej” wdrożenie
instrumentów aktywizacji zawodowej odbywa się wyłącznie przez podmioty
wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji
powyższych instrumentów samodzielnie przez jednostki organizacyjne pomocy
społecznej (OPS/PCPR). Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym
realizowane są przez:
- Partnerów w ramach projektów partnerskich,
- PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o
którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie,
- Podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych,

Uzasadnienie:

- Podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie
reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu
jako realizatorzy projektu,
- Podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień określonych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Nie dotyczy projektów, w których aktywizacja zawodowa jest realizowana przez KIS,
CIS działający w strukturze jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Wdrożenie
usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym przez KIS, CIS odbywa się w
zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003
r. o zatrudnieniu socjalnym.
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.

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020

IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
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1. Cel szczegółowy
RPO, w ramach,
którego ogłaszany
będzie konkurs

1. Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie
społeczne
2. Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie

2. Priorytet inwestycyjny

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

3. Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

I

II

III

IV

X
4. Planowana alokacja
w (PLN)
6. Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

4 638 602
1. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci powyżej 3. roku życia)
i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom
2. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym
osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z
niesamodzielności

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

(Ogółem)

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

208

2. WSKAŹNIKI REZULTATU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika

Nazwa wskaźnika

(Ogółem)

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

87% (121)

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

87%

III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU
Nazwa kryterium:
Uzasadnienie:

1. Dany podmiot występuje tylko raz w ramach danego konkursu
Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy
lub partnera w nie więcej niż jednym wniosku o dofinansowanie projektów w ramach
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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. Okres realizacji projektu
Projekt nie może trwać dłużej niż trzy lata.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

3. Deinstytucjonalizacja usług społecznych
Projekt zakłada realizację usług społecznych świadczonych wyłącznie w społeczności
lokalnej. Nie ma możliwości tworzenia miejsc świadczenia usług ani
utrzymywania dotychczas istniejących miejsc w ramach opieki instytucjonalnej.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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

„tak - do

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. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i asystenckich
Wsparcie dla usług opiekuńczych, asystenckich prowadzi każdorazowo do
zwiększenia liczby miejsc świadczenia tych usług prowadzonych przez danego
wnioskodawcę/ partnera oraz liczby osób objętych usługami w stosunku do danych z
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, „nie”, „nie
dotyczy”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.

Nazwa kryterium:

5. Wsparcie w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych

43

Wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub wspomaganych jest możliwe
wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym
mieszkaniu bez pogorszenia jakości usług w nim świadczonych.
Mieszkania chronione i mieszkania wspomagane nie mogą być zlokalizowane na
nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej.
Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, „nie”, „nie
dotyczy”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.

Nazwa kryterium:

6. Finansowanie usług
Realizacja projektu nie przyczynia się do:
 zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych
przez wnioskodawcę/ partnera,
 zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez wnioskodawcę/
partnera usług asystenckich lub opiekuńczych.

Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
dofinansowanie.

wniosku o

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, „nie”, „nie
dotyczy”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.
Nazwa kryterium:

7. Ścieżka wsparcia
Wsparcie w ramach usług opiekuńczych/ asystenckich lub w mieszkaniach
chronionych odbywa się na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia,
obejmującej również indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej danej osoby
niesamodzielnej.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

8. Preferencje w dostępie do usług społecznych
W przypadku realizacji usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach
chronionych lub wspomaganych projekt przewiduje preferencje w dostępie do usług
społecznych dla:
- osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
doświadczających wielokrotnego wykluczenia

lub wykluczeniem społecznym
społecznego rozumianego jako
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wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Rozdziale 3
pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z
dnia 8 lipca 2019 r.,
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
- osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną
i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
W przypadku realizacji usług opiekuńczych, asystenckich pierwszeństwo przed wyżej
wymienionymi mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby potrzebujące wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego
kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o
którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
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. Wsparcie w ramach placówek wsparcia dziennego
W ramach projektu można tworzyć nowe placówki wsparcia dziennego lub wspierać
już istniejące placówki wyłącznie pod warunkiem:
 zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
 rozszerzenia oferowanego wsparcia
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

Uzasadnienie:

10. Rozwój kompetencji kluczowych
W przypadku placówek wsparcia dziennego obowiązkowo są realizowane zajęcia
rozwijające co najmniej cztery z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w
zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 189 z 04.06.2018,):
1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
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3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii;
4. kompetencje cyfrowe;
5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
6. kompetencje obywatelskie;
7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
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:

11. Trwałość miejsc świadczenia usług społecznych
Projekt zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w
ramach projektu przynajmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.
Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług (dotyczy
usług opiekuńczych, usług asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych i
wspomaganych oraz tworzonych w ramach projektu miejsc w placówkach wsparcia
dziennego).
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.

Uzasadnienie:

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:

12. Adresaci wsparcia
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.

Uzasadnienie:

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.
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Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.
Nazwa kryterium:

13. Lokalizacja biura projektu
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.

Uzasadnienie:

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 OCENY ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT
KRYTERIA DOSTĘPU

Nazwa kryterium:

Uzasadnienie:

1. Projekt jest zgodny z odpowiednim celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym
w Strategii ZIT
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 wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Nazwa kryterium:

Uzasadnienie:

2. Zgodność uzasadnienia realizacji i celu projektu z diagnozą strategiczną ŁOM
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
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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 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
Punktacja
przyznawana
na
podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie.

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:

- 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/zintegrowane
go
(np.
wypracowane
rozwiązania, produkty, rezultaty)
zostaną
wykorzystane
w
ocenianym projekcie oraz czy
opisano w jaki sposób nastąpi
wzmocnienie tych efektów) – 2,5
pkt.

- 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.
Uzasadnienie:

Obszar realizacji przedsięwzięć/ projektów
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

Waga punktowa:

realizacja
projektu
jest
uzupełnieniem
innego
przedsięwzięcia/projektu
(czy
opisano, w jaki sposób oceniany
projekt
uzupełnia
projekt/
przedsięwzięcie
komplementarne/zintegrowane,
np. projekt w szerszym zakresie,
niż
przedsięwzięcie
komplementarne/zintegrowane,
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/zintegrowany
ch (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,
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podmioty – nie musi być to Wnioskodawca
projektu podlegającego ocenie.

pabianicki oraz zgierski) lub jego
części, czy opisano w jakim
zakresie oceniany projekt jest
powiązany
ze
wskazanym
dokumentem) – 2,5 pkt.

Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.

- projekt stanowi ostatni etap
szerszego przedsięwzięcia lub
kontynuację
wcześniej
realizowanych przedsięwzięć (czy
wskazano
którego
z
wymienionych
projektów/
przedsięwzięć
komplementarnych/zintegrowany
ch 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/zintegrowany
ch ostatnim etapem jest oceniany
projekt, czy opisano poprzednie
etapy
przedsięwzięcia
komplementarnego/zintegrowane
go i powiązanie z nim ocenianego
projektu) – 2,5 pkt.

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.

Nazwa kryterium:

2. Projekt przyczynia się do realizacji więcej niż jednego celu strategicznego rozwoju
ŁOM określonego w Strategii ZIT

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.

Uzasadnienie:

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.

0 pkt. – projekt nie przyczynia się
do realizacji więcej niż jednego
celu strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT,
Waga punktowa:

15 pkt. – projekt przyczynia się do
realizacji więcej niż jednego celu
strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT.

Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.
W ramach kryterium oceniane będzie czy
projekt przyczynia się do realizacji więcej
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niż jednego celu strategicznego rozwoju
ŁOM wskazanego w Strategii ZIT.

Nazwa kryterium:

3. Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM

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 powiaty: brzeziński, łódzki
wschodni, pabianicki oraz zgierski).
Uzasadnienie:

Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.

Waga punktowa:

5 pkt. – projekt jest realizowany
przez
podmiot
posiadający
siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę
czy inną prawnie dozwoloną
formę organizacyjną działalności
podmiotu na terenie ŁOM.

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).

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

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).
Uzasadnienie:.

0 pkt. – projekt nie jest
realizowany
przez
podmiot
posiadający siedzibę/ oddział/
filię/ delegaturę czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu na terenie
ŁOM,

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
podmiotem
posiadającym siedzibę/ oddział/
filię/ delegaturę czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu na terenie
ŁOM.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny zgodności ze Strategią ZIT – 35 pkt. Projekt otrzyma pozytywną ocenę
zgodności ze Strategią ZIT jeśli uzyska nie mniej niż 60% możliwych do otrzymania punktów, tj. 21 punktów.
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020

IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Cel szczegółowy
RPO, w ramach,
którego ogłaszany
będzie konkurs

Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie

2. Priorytet inwestycyjny

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

3. Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

I

II

III

IV

X
4. Planowana alokacja
w (PLN)
6. Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

9 277 200

2. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym
osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z
niesamodzielności

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

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

(Ogółem)

526

2. WSKAŹNIKI REZULTATU

Nazwa wskaźnika

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

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika
(Ogółem)

87% (97)

III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
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1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU

Nazwa kryterium:

1. Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego
konkursu
Podmiot jest zobligowany do złożenia jednego wniosku o dofinansowanie projektu w
ramach danego konkursu, przy czym wskazane kryterium odnosi się do występowania
danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy lub partnera. 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.

Uzasadnienie:

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. Świadczenie opieki zdrowotnej
Zgodnie z kryterium, gdy projekt przewiduje udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
jest to możliwe wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie właściwego oświadczenia
w treści wniosku o dofinansowanie i danych zawartych w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl).

Uzasadnienie:

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:

3. Działania w ramach projektu
Projekt zakłada świadczenie co najmniej jednej z następujących usług:
1. usługi pielęgnacyjne / opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w
ramach opieki długoterminowej lub

Uzasadnienie:

2. usługi w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej realizowane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej lub
3. usługi pielęgniarki wykraczające poza gwarantowane świadczenia określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, lub
4. opiekę zdrowotną dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Centrum zdrowia
psychicznego lub zespołów leczenia środowiskowego, lub
5. usługi w dziennych domach opieki medycznej.
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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.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.
Nazwa kryterium:

4. Zakres wsparcia
W ramach projektu nie jest możliwe przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości logicznych „tak”, „tak - do
negocjacji”, „nie”.

Uzasadnienie:

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. Wartość projektu
Minimalna wartość projektu to 500 000 PLN.
W przypadku gdy na etapie negocjacji ostateczna wartość projektu będzie niższa niż
500 000 PLN, kryterium uznaje się za spełnione.

Uzasadnienie:

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.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.

Nazwa kryterium:

6. Adresaci wsparcia
Uczestnikami projektu są:
 osoby fizyczne zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na
obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz
zgierski;

Uzasadnienie:

 podmioty lecznicze posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze ŁOM, tj.: Miasto
Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski –w zakresie
szkoleń i doradztwa w celu dostosowania ich do potrzeb osób niesamodzielnych.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
dofinansowanie.

wniosku o

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
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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. Lokalizacja biura projektu
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.

Uzasadnienie:

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 OCENY ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT
KRYTERIA DOSTĘPU

Nazwa kryterium:

Uzasadnienie:

1. Projekt jest zgodny z odpowiednim celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym
w Strategii ZIT
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 wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Nazwa kryterium:

Uzasadnienie:

2. Zgodność uzasadnienia realizacji i celu projektu z diagnozą strategiczną ŁOM
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
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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 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
Punktacja
przyznawana
na
podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie.

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:

- 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/zintegrowane
go
(np.
wypracowane
rozwiązania, produkty, rezultaty)
zostaną
wykorzystane
w
ocenianym projekcie oraz czy
opisano w jaki sposób nastąpi
wzmocnienie tych efektów) – 2,5
pkt.

- 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.
Uzasadnienie:

Obszar realizacji przedsięwzięć/ projektów
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

Waga punktowa:

realizacja
projektu
jest
uzupełnieniem
innego
przedsięwzięcia/projektu
(czy
opisano, w jaki sposób oceniany
projekt
uzupełnia
projekt/
przedsięwzięcie
komplementarne/zintegrowane,
np. projekt w szerszym zakresie,
niż
przedsięwzięcie
komplementarne/zintegrowane,
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/zintegrowany
ch (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,
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podmioty – nie musi być to Wnioskodawca
projektu podlegającego ocenie.

pabianicki oraz zgierski) lub jego
części, czy opisano w jakim
zakresie oceniany projekt jest
powiązany
ze
wskazanym
dokumentem) – 2,5 pkt.

Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.

- projekt stanowi ostatni etap
szerszego przedsięwzięcia lub
kontynuację
wcześniej
realizowanych przedsięwzięć (czy
wskazano
którego
z
wymienionych
projektów/
przedsięwzięć
komplementarnych/zintegrowany
ch 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/zintegrowany
ch ostatnim etapem jest oceniany
projekt, czy opisano poprzednie
etapy
przedsięwzięcia
komplementarnego/zintegrowane
go i powiązanie z nim ocenianego
projektu) – 2,5 pkt.

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.

Nazwa kryterium:

2. Projekt przyczynia się do realizacji więcej niż jednego celu strategicznego rozwoju
ŁOM określonego w Strategii ZIT

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.

Uzasadnienie:

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.

0 pkt. – projekt nie przyczynia się
do realizacji więcej niż jednego
celu strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT,
Waga punktowa:

15 pkt. – projekt przyczynia się do
realizacji więcej niż jednego celu
strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT.

Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.
W ramach kryterium oceniane będzie czy
projekt przyczynia się do realizacji więcej
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niż jednego celu strategicznego rozwoju
ŁOM wskazanego w Strategii ZIT.

Nazwa kryterium:

3. Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM

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 powiaty: brzeziński, łódzki
wschodni, pabianicki oraz zgierski).
Uzasadnienie:

Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.

Waga punktowa:

5 pkt. – projekt jest realizowany
przez
podmiot
posiadający
siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę
czy inną prawnie dozwoloną
formę organizacyjną działalności
podmiotu na terenie ŁOM.

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).

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

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).
Uzasadnienie:.

0 pkt. – projekt nie jest
realizowany
przez
podmiot
posiadający siedzibę/ oddział/
filię/ delegaturę czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu na terenie
ŁOM,

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
podmiotem
posiadającym siedzibę/ oddział/
filię/ delegaturę czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu na terenie
ŁOM.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny zgodności ze Strategią ZIT – 35 pkt. Projekt otrzyma pozytywną ocenę
zgodności ze Strategią ZIT jeśli uzyska nie mniej niż 60% możliwych do otrzymania punktów, tj. 21 punktów.
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020
WŁ 2014-2020

IX.3 Rozwój ekonomii społecznej
IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1. Cel szczegółowy
RPO, w ramach,
którego ogłaszany
będzie konkurs

Powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej

2. Priorytet inwestycyjny

9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii
społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

3. Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

I

II

III

IV

X
4. Planowana alokacja
w (PLN)

6. Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

27 908 909
1. świadczenie usług zmierzających do inicjowania tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (usługi animacyjne i
usługi inkubacyjne):
a) działania animacyjne
b) szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii
społecznej
c) działania inkubacyjne
2. udzielanie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii
społecznej obejmujące:
a) bezzwrotne dotacje na utworzenie miejsca pracy
b) finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków c) wsparcie szkoleniowo-doradcze:
i. szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
ii. pomoc w przygotowaniu biznesplanu
iii. doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa
iv. pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
v. mentoring na etapie zakładania i w pierwszych miesiącach działania przedsiębiorstwa
vi. szkolenia zawodowe
3. świadczenie usług dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące wzmocnieniu ich potencjału (usługi
biznesowe):
a) doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, w tym przygotowanie do korzystania PES z mikropożyczek
b) podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy PES (np.
szkolenia, staże, praktyki, wizyty studyjne)
c) doradztwo w zakresie rozwijania kompetencji społecznych pracowników PES, dotyczące budowania powiązań
kooperacyjnych

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

(Ogółem)
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318

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych
wsparciem

420

2. WSKAŹNIKI REZULTATU

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika

Nazwa wskaźnika

(Ogółem)

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

66%

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach
społecznych

249

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach
społecznych dla osób z niepełnosprawnościami
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III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU
Nazwa kryterium:

1. Subregiony
Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu
na jeden subregion obejmujący wszystkie powiaty w danym subregionie wskazane
poniżej:
I subregion - powiaty: zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski,
rawski, opoczyński.
II subregion - powiaty: poddębicki, zgierski, brzeziński, skierniewicki, miasto
Skierniewice, łowicki, łęczycki, kutnowski.
III subregion: - powiaty: bełchatowski, piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski,
radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski, sieradzki.
IV subregion: miasto Łódź

Uzasadnienie:

W ramach konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden OWES na realizację wsparcia w
danym subregionie.
W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego wnioskodawcę na
dany subregion lub złożenia wniosku nie obejmującego wszystkich powiatów w danym
subregionie, WUP w Łodzi odrzuca wszystkie złożone przez tego wnioskodawcę
wnioski na dany subregion. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie
projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.
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.
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Nazwa kryterium:

2. Liczba wniosków
Wnioskodawca może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie projektu na różne
subregiony, przy czym jeden z nich może dotyczyć tylko IV subregionu.

Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie” lub „nie dotyczy”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Nazwa kryterium:

3. Okres realizacji projektu
Projekt trwa od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r.

Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Nazwa kryterium:

4. Akredytacja podmiotu realizującego wsparcie
Projekt musi być realizowany przez podmiot lub partnerstwo, posiadający/e status
akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Wnioskodawca musi
wykazać we wniosku, że posiada akredytację lub uzyska akredytację przed
podpisaniem umowy.

Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Nazwa kryterium:

5. Kompleksowość wsparcia
Wnioskodawca zakłada realizację wszystkich typów projektów wskazanych w punkcie
9 SzOOP RPO WŁ na lata 2014 -2020 dla Podziałania IX.3.1.

Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Nazwa kryterium:

6. Dostęp do wsparcia OWES na terenie każdego wspieranego subregionu
Wnioskodawca zapewnia miejsce świadczenia usług OWES na terenie danego
subregionu, na którym będzie realizował projekt.

Uzasadnienie:

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Nazwa kryterium:

7. Wskaźniki efektywnościowe
• Wnioskodawca zapewnia osiągnięcie wskaźników na określonym poziomie:

Uzasadnienie:

• SUBREGION I
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wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały
założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej – minimum 10
wskaźnik 1a- liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu reintegracyjnego – minimum 6 ( ze
szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych CIS na terenie powiatów, w których
nie funkcjonuje CIS (w oparciu o założenia „Regionalnego Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020”).
wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do
wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej na
poziomie minimum 30%
wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób,
wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego – minimum 59
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku
działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych – minimum 13
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%
• SUBREGION II
wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały
założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na poziomie – minimum 11
wskaźnik 1a- liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu reintegracyjnego – minimum 8 ( ze
szczególnym uwzględnieniem wsparcia tworzenia nowych CIS na terenie powiatów, w
których nie funkcjonuje CIS (w oparciu o założenia „Regionalnego Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020”).
wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do
wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej na
poziomie minimum 30%
wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób,
wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego na poziomie – minimum 69
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku
działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych na poziomie –
minimum 16
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%
• SUBREGION III
wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały
założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na poziomie – minimum 12
wskaźnik 1a- liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu reintegracyjnego – minimum 7 ( ze
szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych CIS na terenie powiatów, w których
nie funkcjonuje CIS (w oparciu o założenia „Regionalnego Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020”).
wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do
wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej na
poziomie minimum 30%
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wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób,
wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego na poziomie – minimum 73
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku
działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych na poziomie –
minimum 15
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%
• SUBREGION IV
wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały
założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na poziomie – minimum 7
wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do
wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej na
poziomie minimum 30%
wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób,
wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego na poziomie – minimum 45
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku
działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych na poziomie –
minimum 28
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
2. KRYTERIA PREMIUJĄCE
Nazwa kryterium:

1. Doświadczenie wnioskodawcy

Wnioskodawcą
jest podmiot lub
partnerstwo,
który/e
posiada
doświadczenie w realizacji projektów w
ramach akredytowanych OWES na terenie
woj. łódzkiego. Kryterium weryfikowane
poprzez analizę opisu doświadczenia
wnioskodawcy lub partnerstwa.
Uzasadnienie:

Spełnienie
kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie.

Waga punktowa:

20 pkt.

Projekty, które spełniły ogólne kryteria
punktowe
weryfikowane
na
ocenie
formalno-merytorycznej, otrzymują premię
punktową tj. 20 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego,
nie
tracą
punktów
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przyznanych za
spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
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