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WSPÓLNE KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWYCH VIII, IX, X, XI
KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWYCH:
VIII ZATRUDNIENIE
IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE
XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
OGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp
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Nazwa kryterium

Definicja

Wnioskodawca oraz
partnerzy (o ile dotyczy) nie
podlegają wykluczeniu z
możliwości otrzymania
dofinansowania

W ramach kryterium oceniane będzie czy Wnioskodawca oraz
partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości
otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu na podstawie art.
207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych;
lub wobec, których orzeczono zakaz dostępu do środków
funduszy europejskich na podstawie:
a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym
wbrew
przepisom
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.

Zastosowanie
Tryb
Tryb
Pozakonku
Konkursowy
rsowy

X

X

X

X

W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt jest zgodny z
przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17
grudnia 2013 r.tj.:
2

Kwalifikowalność projektu

-czy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,

Sposób weryfikacji
Na podstawie oświadczenia w części
„Oświadczenia”
wniosku
o
dofinansowanie/zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu W przypadku
projektów
pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie oświadczenia w części
„Oświadczenia” wniosku o dofinansowanie/
zapisów we
wniosku o dofinansowanie.

- jeśli Wnioskodawca rozpoczął projekt przed dniem złożenia
wniosku, czy przestrzegał obowiązujących przepisów prawa
dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e),
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Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
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-czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią
operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte
procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w
następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar
objęty programem (art. 125 ust.3 lit. f)

3

4

Wnioskodawca zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WŁ
2014-2020 oraz RPO WŁ
2014-2020 jest uprawniony
do
ubiegania
się
o
dofinansowanie

Spełnienie wymogów
dotyczących partnerstwa
(jeśli dotyczy)

W ramach kryterium oceniane będzie czy Wnioskodawca należy
do typów Beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o
dofinansowanie w ramach danego działania / poddziałania / typu
projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych
RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020

W przypadku projektu partnerskiego w ramach kryterium
oceniane będzie czy spełniony został wymóg, dotyczący
utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji
projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Dodatkowo (o ile dotyczy) wybór partnera spośród podmiotów
innych niż wymienione w art. 3 ust.1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych został dokonany
zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020.

kryterium są odrzucane.

X

X

X

X

X

Nie dotyczy

W przypadku zmiany partnera zgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020
na etapie realizacji projektu kryterium uznaje się za spełnione.
5

Potencjał finansowy
wnioskodawcy i partnerów
(jeśli dotyczy)

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki
w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni
zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z
dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony
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Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu
Na podstawie oświadczenia w części
„Oświadczenia”
wniosku
o
dofinansowanie/zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego
projektu.
W przypadku projektów konkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”, „nie
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rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych
wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w
którym wydatki są najwyższe. Za obrót należy przyjąć sumę
przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania
wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma
przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów
operacyjnych oraz przychodów finansowych. W przypadku
podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i
jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów
publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w
tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego
dofinansowania na realizację projektów).W przypadku projektów,
w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub
poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału
pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali
wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim
zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. Kryterium nie
dotyczy projektów realizowanych z udziałem jednostek sektora
finansów publicznych zarówno w roli lidera jak i partnera.

6

7

Okres realizacji projektu
mieści się w okresie
kwalifikowalności wydatków

Zakaz podwójnego
finansowania

W ramach kryterium oceniane będzie czy okres realizacji projektu,
w zakresie rzeczowym i finansowym, wskazany we wniosku o
dofinansowanie, mieści się w przedziale czasowym
kwalifikowalności wskazanym w regulaminie konkursu lub w
dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych, którego data
początkowa nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 roku
a data końcowa późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku.

W ramach kryterium oceniane będzie czy wydatki przewidziane
do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą
współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów
finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych UE oraz EBI
lub dotacji z krajowych środków publicznych

dotyczy”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.

X

X

X

X
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Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie oświadczenia w części
„Oświadczenia”
wniosku
o
dofinansowanie/zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
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projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Kryterium weryfikowane na etapie oceny projektu
na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie. Na etapie realizacji projektu w
przypadku zmiany wartości projektu, wynikającej
z uzasadnionych przesłanek i zaakceptowanej
przez IZ/IP, kryterium uznaje się za spełnione.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.

W ramach kryterium oceniane będzie czy:
•

Koszty bezpośrednie projektu rozliczane są:
o na podstawie rzeczywiście ponoszonych
wydatków, lub
o stawkami jednostkowymi określonymi przez
IZ/IP,
o jako kombinacja powyższych form

ma zastosowanie w naborach o minimalnej
dofinansowania projektu powyżej 100 tys. EUR.
8

Właściwa metoda rozliczania
kosztów

•

wartości

Koszty bezpośrednie projektu rozliczane są:
o z
zastosowaniem
kwot
ryczałtowych
określonych przez beneficjenta w oparciu o
szczegółowy budżet projektu

X

X (nie
dotyczy
PUP)

ma
zastosowanie
w
naborach
o maksymalnej wartości dofinansowania projektu 100 tys. EUR i
musi być stosowane dla wszystkich projektów składanych w
ramach danego naboru. W przypadku gdy w ramach naboru
przewidziano stosowanie stawek jednostkowych określonych
przez IZ/IP, wnioskodawca zobowiązany jest do zastosowania
wartości kwotowych wynikających ze stawki jednostkowej w
ramach zaproponowanych kwot ryczałtowych.
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„IOK
doprecyzowuje
w
Regulaminie
konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu pozakonkursowego
brzmienie kryterium w odniesieniu do danego
naboru wybierając odpowiednią opcję” .
W przypadku projektów
projekty
niespełniające
kryterium są odrzucane.

konkursowych:
przedmiotowego

Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
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Lokalizacja biura projektu

Projekt jest skierowany do
grup docelowych z obszaru
województwa łódzkiego

W ramach kryterium oceniane będzie czy biuro projektu będzie
prowadzone na terenie województwa łódzkiego przez cały okres
realizacji projektu.
W treści wniosku o dofinansowanie należy przedstawić wszystkie
trzy kategorie informacji, tj. potwierdzające, że wnioskodawca w
okresie realizacji projektu będzie prowadził na terenie
województwa łódzkiego biuro projektu (lub posiada tam siedzibę,
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną działalności podmiotu) jak również to, że biuro
projektu będzie oferowało możliwość udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz uczestnicy projektu będą
posiadali możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
W ramach kryterium oceniane będzie czy:
w przypadku osób fizycznych uczą się / pracują lub zamieszkują
na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego.
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Zgodność projektu z zasadą
równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

W ramach kryterium oceniane będzie czy działania przewidziane
do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami określoną w Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020 z dn. 05 kwietnia 2018 r. oraz projekt ma
pozytywny wpływ na ww. zasadę.
Oferowane wsparcie w projekcie oraz wszystkie produkty projektu
(które nie zostały uznane za neutralne) są dostępne dla
wszystkich
uczestników,
w
tym
dla
osób
z
niepełnosprawnościami, zgodnie ze standardami dostępności dla
polityki spójności na lata 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 2

X

Nie dotyczy

X

X
(nie dotyczy
PUP)

X

X
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Na podstawie oświadczenia w części
„Oświadczenia”
wniosku
o
dofinansowanie/zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.
Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „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.
W przypadku projektów konkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
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do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia
05 kwietnia 2018 r.
W wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest uznanie
neutralności produktu.
Jeśli wnioskodawca uzna, że jakiś produkt projektu jest neutralny,
zobowiązany jest wykazać we wniosku o dofinansowanie
projektu, że dostępność nie dotyczy tego produktu.

12

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju

W ramach kryterium oceniane będzie czy działania przewidziane
do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku gdy
projekt ma neutralny bądź pozytywny wpływ na realizację zasady
zrównoważonego rozwoju.

13

Zgodność projektu z zasadą
równości szans kobiet i
mężczyzn w oparciu o
standard minimum

W ramach kryterium oceniane będzie czy Wnioskodawca wykazał
zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na
podstawie standardu minimum określonego w Wytycznych w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w

kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

X

X

X

X(nie
dotyczy
PUP)
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Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „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.
W przypadku projektów konkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „do negocjacji”, „nie”.

Strona 7

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020

14

Zgodność projektu z zasadą
równości szans kobiet i
mężczyzn w oparciu o

W ramach kryterium oceniane będzie czy Wnioskodawca wykazał
zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na
podstawie standardu minimum określonego w Wytycznych w

Nie dotyczy

X
(dotyczy
wyłącznie
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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.
Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o
standard minimum składający się z 5 kryteriów
oceny będący Załącznikiem do Wytycznych w
zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020
poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów
konkretnym kryteriom. Kryterium uznane za
spełnione w przypadku uzyskania w sumie co
najmniej 3 punktów.
Weryfikacja, czy projekt otrzymał w sumie co
najmniej 3 punkty za spełnienie standardu
minimum polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”. Jeśli projekt stanowi
wyjątek od standardu minimum kryterium punkty
nie są przyznawane, a kryterium uznaje się za
spełnione.
W przypadku projektów konkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
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standard minimum

15

Zgodność z prawodawstwem
krajowym i unijnym w
zakresie odnoszącym się do
sposobu realizacji i zakresu
projektu

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020.

W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt jest zgodny z
właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym
dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz
pomocy de minimis (o ile dotyczy).

PUP)

X

X
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przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o
standard minimum składający się z 4 kryteriów
oceny(z wyłączeniem pytania 5)
będący
Załącznikiem
do Wytycznych w zakresie
realizacji
zasady
równości
szans
i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 poprzez przyznanie
odpowiedniej liczby punktów konkretnym
kryteriom. Kryterium uznane za spełnione w
przypadku uzyskania w sumie co najmniej 2
punktów.
Weryfikacja, czy projekt otrzymał w sumie co
najmniej 2 punkty za spełnienie standardu
minimum polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”. Jeśli projekt stanowi
wyjątek od standardu minimum punkty nie są
przyznawane, a kryterium uznaje się za
spełnione.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie oświadczenia w części
„Oświadczenia”
wniosku
o
dofinansowanie/zapisów
we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

Strona 9

16

Zgodność projektu z RPO
WŁ 2014-2020 oraz
Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WŁ
2014-2020

W ramach kryterium oceniana będzie zgodność zapisów wniosku
o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 (m.in. w zakresie
typów projektów, grupy docelowej, minimalnej wartości projektu).

X

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Zastosowanie
Tryb
Tryb
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
Konkurso Pozakonkurso
wy
wy
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w
Adekwatność
doboru,
tym:
sposobu pomiaru i opisu - Weryfikacja czy we wniosku o dofinansowanie zostały
wskaźników
realizacji
przedstawione odpowiednie wskaźniki produktu i
projektu
(w
tym
rezultatu, zgodne z celami szczegółowymi projektu,
wskaźników dotyczących
zadaniami, jak również sposoby ich pomiaru.
1
właściwego
celu - Weryfikacja czy wartości docelowe wybranych X
Nie dotyczy
szczegółowego RPO WŁ
wskaźników są większe od zera, czy wartości
2014-2020)
oraz
docelowe wskaźników są realne i w jakim stopniu
zgodność celu głównego
odpowiadają wartościom wydatków, czasowi realizacji,
projektu z założeniami
potencjałowi wnioskodawcy i innym czynnikom
RPO WŁ 2014-2020
istotnym dla realizacji przedsięwzięcia.
- Weryfikacja czy uwzględniono wskaźnik / wskaźniki
produktu z ram wykonania (jeśli dotyczy).
- Weryfikacja czy wskazany we wniosku cel główny
projektu wynika ze zdiagnozowanego / nych

X

Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

Opis znaczenia
PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca
spełnienie kryterium / maksymalna liczba punktów możliwa
do przyznania za spełnienie kryterium)
W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (6/10 lub 3/5 dla projektów których kwota
dofinansowania jest równa lub przekracza 2 mln PLN)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.

Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
premiujących.
Kryterium może podlegać negocjacjom.
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na
przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)
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2

3

4

Adekwatność doboru i
opisu
wskaźników
realizacji projektu (w tym
wskaźników dotyczących
właściwego
celu
szczegółowego RPO WŁ
2014-2020)

problemów jakie w ramach projektu Wnioskodawca
chce rozwiązać lub złagodzić.
- Weryfikacja czy cel główny projektu jest spójny z celem
szczegółowym RPO WŁ 2014-2020 i jeśli dotyczy
innymi celami sformułowanymi w dokumentach
strategicznych
- Weryfikacja czy cel główny projektu został
sformułowany w sposób prawidłowy z uwzględnieniem
reguły SMART
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w
tym:
- Weryfikacja czy we wniosku o dofinansowanie zostały
przedstawione odpowiednie wskaźniki produktu i
rezultatu, zgodne z celami szczegółowymi projektu,
zadaniami, jak również sposoby ich pomiaru.
- Weryfikacja czy uwzględniono wskaźnik / wskaźniki
produktu z ram wykonania (jeśli dotyczy).

Adekwatność
doboru
grupy docelowej do
właściwego
celu
szczegółowego RPO WŁ
2014-2020 oraz jakość
diagnozy specyfiki tej
grupy

Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:
- istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów),
którzy zostaną objęci wsparciem;
- potrzeb i oczekiwań uczestników projektu
w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach
projektu;
- barier, które napotykają uczestnicy projektu;
- sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym
kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami.

Trafność opisanej analizy
ryzyka
nieosiągnięcia
założeń projektu

Zasady oceny:
We wniosku o dofinansowanie, w przypadku projektów
których kwota dofinansowania jest równa lub
przekracza 2 mln zł, powinny zostać przedstawione

Nie
dotyczy

X

W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na
przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (12/20)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.

X

X

X

X
(nie
dotyczy
PUP
oraz
projektów
w

Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
premiujących.
Kryterium może podlegać negocjacjom.
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na
przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych:
Kryterium dotyczy projektów, których kwota dofinansowania
jest równa lub przekracza 2 mln. zł.
PUNKTACJA: (3/5 lub 0/0 dla projektów, których kwota

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)
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informacje dotyczące sytuacji, które mogą utrudnić
osiągnięcie celów i/lub wskaźników.
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:
- sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu;
- sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji
(zajścia ryzyka);
- działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec
wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte,
aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.

5

Spójność
zadań
przewidzianych
do
realizacji
w
ramach
projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań

Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:
- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;
- planowanego sposobu realizacji zadań;
- sposobu realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami;
- wartości wskaźników realizacji właściwego celu
szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 lub innych
wskaźników
określonych
we
wniosku
o
dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach
zadań;
- sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość
rezultatów projektu (o ile dotyczy);
- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy);
- trafności doboru wskaźników dla rozliczenia kwot
ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich
wykonanie (o ile dotyczy).

ramach
poddziałania
IX.2.1)

dofinansowania jest poniżej 2 mln PLN)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
premiujących.
Kryterium może podlegać negocjacjom.
W przypadku projektów pozakonkursowych z
wyłączeniem projektów, których wnioskowana kwota
dofinansowania nie przekracza 2 mln PLN oraz projektów
powiatowych urzędów pracy, dla których kryterium nie ma
zastosowania, projekty niespełniające kryterium kierowane
są do poprawy lub uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena
spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu
im wartości logicznych „tak” „nie” lub stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (15/25)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.

X

X

Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
premiujących
Kryterium może podlegać negocjacjom.
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na
przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)
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6

Zaangażowanie
potencjału wnioskodawcy
i partnerów (o ile dotyczy)

7

Adekwatność potencjału
społecznego
wnioskodawcy
i
partnerów (o ile dotyczy)
do zakresu realizacji
projektu.

8

Adekwatność
sposobu
zarządzania projektem do
zakresu
zadań
w
projekcie

Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:
- potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile
dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach
projektu (kluczowych osób, które zostaną
zaangażowane do realizacji projektu oraz ich
planowanej funkcji w projekcie);
- potencjału technicznego, w tym sprzętowego
i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o
ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach
projektu;
- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu
wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy).
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:
- uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i
partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu
realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej
działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy)
prowadzonej:
1. w obszarze wsparcia projektu,
2. na rzecz grupy docelowej, do której skierowany
będzie projekt oraz
3. na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć
realizacja projektu
-wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał
społeczny wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy).
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionym na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:
-sposobu w jaki projekt będzie zarządzany, kadry
zaangażowanej do realizacji projektu oraz jej

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (6/10)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.

X

X
(nie
dotyczy
PUP
oraz
projektów
w
ramach
poddziałania
IX.2.1)

Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
premiujących.
Kryterium może podlegać negocjacjom.
W przypadku projektów pozakonkursowych z
wyłączeniem projektów powiatowych urzędów pracy, dla
których kryterium nie ma zastosowania, projekty
niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena
spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu
im wartości logicznych „tak” „nie”.

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (6/10)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
X

X

Nie dotyczy

X
(nie
PUP)

dotyczy

Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
premiujących.
Kryterium może podlegać negocjacjom.

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (3/5)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych
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doświadczenia i potencjału.

warunkuje dokonanie oceny spełnienia
premiujących.
Kryterium może podlegać negocjacjom.

kryteriów

W przypadku projektów pozakonkursowych z
wyłączeniem projektów powiatowych urzędów pracy, dla
których kryterium nie ma zastosowania, projekty
niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena
spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu
im wartości logicznych „tak” „nie”.

9

Prawidłowość
sporządzenia
projektu

10

Prawidłowość
sporządzenia

Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:
- kwalifikowalność wydatków,
- niezbędność wydatków do realizacji projektu i
osiągania jego celów,
- racjonalność i efektywność wydatków projektu,
- poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot
ryczałtowych (o ile dotyczy),
- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi
określonymi w regulaminie konkursu
budżetu

budżetu

techniczna poprawność sporządzenia budżetu projektu,
- zgodność wartości kosztów pośrednich z limitami
określonymi
w
Wytycznych
w
zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020
- wniesienie wkładu własnego w odpowiedniej formie i
na odpowiednim poziomie określonym w regulaminie
konkursu
- zgodność kosztów w ramach cross-financingu i środków
trwałych z odpowiednim limitem określonym w
regulaminie konkursu
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we

X

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

X

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (12/20)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
premiujących
Kryterium może podlegać negocjacjom.

W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Strona 14

projektu

wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:
- kwalifikowalność wydatków,
- niezbędność wydatków do realizacji projektu i
osiągania jego celów,
- racjonalność i efektywność wydatków projektu,
- poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot
ryczałtowych (o ile dotyczy),
- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi
określonymi w wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu pozakonkursowego
techniczna poprawność sporządzenia budżetu projektu,
- zgodność wartości kosztów pośrednich z limitami
określonymi
w
Wytycznych
w
zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020
- wniesienie wkładu własnego w odpowiedniej formie na
odpowiednim poziomie określonym w wezwaniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
pozakonkursowego (o ile dotyczy)
- zgodność kosztów w ramach cross-financingu i środków
trwałych z odpowiednim limitem określonym w
wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu pozakonkursowego.

poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na
przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

OGÓLNE KRYTERIUM PODSUMOWUJĄCE DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH WERYFIKOWANE NA ETAPIE NEGOCJACJI
Zastosowanie
Tryb
Tryb
Lp Nazwa kryterium
Definicja
Opis znaczenia
Konkurso Pozakonkurso
wy
wy
Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku
Na podstawie wniosku o dofinansowanie i stanowisk
wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych
negocjacyjnych.
Negocjacje zakończyły się
1
zmian wskazanych w stanowisku negocjacyjnym lub X
Nie dotyczy
Weryfikacja dokonywana tylko w przypadku wniosków,
wynikiem pozytywnym
akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy. W
podlegających procesowi negocjacji, polegająca na
przypadku wprowadzenia zmian innych niż wskazane
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
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w stanowisku negocjacyjnym lub ustaleń wynikających
z procesu negocjacji kryterium uznaje się za
niespełnione.

W przypadku projektów konkursowych projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Kryterium będzie weryfikowane po przeprowadzeniu procesu
negocjacji.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)
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KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OSI PRIORYTETOWEJ VIII ZATRUDNIENIE
DZIAŁANIE VIII.1 WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

1

Nazwa kryterium
Projekt zakłada udział
osób w wieku 50 lat i
więcej lub osób
długotrwale bezrobotnych

2

Projekt zakłada
minimalne poziomy
efektywności
zatrudnieniowej

3

Bezrobotni mężczyźni w
wieku 30-49 lat, którzy
nie znajdują się w
szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy

4

Projekt zakłada
identyfikację potrzeb
każdego uczestnika

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt zakłada udział osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku
50 lat i więcej lub osoby długotrwale bezrobotne na poziomie co najmniej 10% uczestników projektu.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

W danym projekcie do wskazanego w kryterium odsetka zaliczają się zarówno osoby należące do jednej z
grup wymienionych w kryterium, jak i osoby należące do dwóch kategorii osób wskazanych w kryterium.
W projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich grup
docelowych.
Zastosowane w projekcie minimalne progi efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup
docelowych będą zgodne z obowiązującymi progami efektywności określonymi w komunikacie, o którym
mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w
okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z aktualnymi na dzień ogłoszenia konkursu
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020, zgodnie z którymi kryterium efektywności zatrudnieniowej
określa się jako odsetek uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego podjęli zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy lub podjęli
działalność gospodarczą w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w
projekcie.
W przypadku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. nie są długotrwale bezrobotni, osobami z
niepełnosprawnościami, osobami o niskich kwalifikacjach) ich udział w grupie docelowej nie może być
wyższy niż 20% osób bezrobotnych wspieranych w projekcie. Wsparcie udzielone tej grupie będzie
prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego
potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją
potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości
doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu
Indywidualnego Planu Działania.
Jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała
wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
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udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu.

5

Projekt zapewnia
możliwość korzystania ze
wsparcia byłym
uczestnikom projektów
realizowanych w ramach
CT 9

Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach IX OP RPO WŁ na lata 2014 - 2020.
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
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DZIAŁANIE VIII.2 WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA
PODDZIAŁANIE VIII.2.1 WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie ewidencji
wniosków o dofinansowanie.

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.

złożonych

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

Kryterium dotyczy wyłącznie wniosków złożonych w ramach II rundy konkursu.

2

3

Projekt wynika z
obowiązującego i
pozytywnie
zweryfikowanego przez IZ
RPO WŁ programu
rewitalizacji (z wyłączeniem
programu rewitalizacji dla
miasta Łodzi)

Bezrobotni mężczyźni w
wieku 30-49 lat, którzy nie

Projekt wynika z obowiązujących (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) programów rewitalizacji
znajdujących się w wykazie prowadzonym przez IZ RPO WŁ 2014-2020 (www.rpo.lodzkie.pl w zakładce
„O programie/rewitalizacja”) z wyłączeniem programu rewitalizacji dla miasta Łodzi.
Wynikanie projektu z danego programu rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie
rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań
rewitalizacyjnych.
Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w danym programie
rewitalizacji (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części
poza obszarem rewitalizacji pod warunkiem, że projekt służy realizacji celów wynikających z programu
rewitalizacji, co wymaga szczegółowego uzasadnienia). Uczestnikami projektu są mieszkańcy obszaru
rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

W przypadku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. nie są długotrwale bezrobotni, osobami z
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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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
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znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku
pracy

niepełnosprawnościami, osobami o niskich kwalifikacjach), ich udział w grupie docelowej nie może być
wyższy niż 20% osób bezrobotnych wspieranych w projekcie. Wsparcie udzielone tej grupie będzie
prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego
potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji.

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.

4

Minimalny poziom wkładu
własnego

Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w projekcie (kosztów
ogółem) wynosi co najmniej 10%.

Na podstawie 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.

5

Projekt zakłada minimalne
poziomy efektywności
zatrudnieniowej

Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:
−

osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób
z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do
poziomu ISCED 3 - co najmniej 45%,
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Na podstawie 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
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−

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

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r., zgodnie z którymi
kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po zakończeniu
udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podjęli
zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy lub podjęli działalność gospodarczą w okresie do trzech miesięcy
następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „tak - do
negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”.

6

Projekty, w których
przewidziano formy
wsparcia w zakresie
nabywania lub
podnoszenia
kwalifikacji/kompetencji
muszą prowadzić do
uzyskania określonych
kwalifikacji/kompetencji

Kryterium dotyczy wyłącznie wniosków złożonych w ramach III rundy konkursu.
Co najmniej 30% uczestników szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu - uzyska
kwalifikacje/kompetencje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w zawodzie opiekun osoby
starszej/niesamodzielnej lub asystent osobisty/asystent osoby z niepełnosprawnościami.
Pozostali uczestnicy takich form wsparcia nabędą lub podniosą kwalifikacje/kompetencje w zawodach
uznanych za deficytowe na obszarze realizacji projektu zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze
zawodów 2018 - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim.

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.

7

Projekt zakłada
identyfikację potrzeb
każdego uczestnika

Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo poprzedzone jest
identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych,
możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika
projektu Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję.
W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy, jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada
aktualny Indywidualny Plan Działania, nie jest konieczne opracowanie nowego Planu bądź jego
aktualizacja.
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Na podstawie 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.

8

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.

Na podstawie 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.

9

Projekt zapewnia
możliwość korzystania ze
wsparcia byłym
uczestnikom projektów
realizowanych w ramach
CT 9

Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach IX OP RPO WŁ na lata 2014 - 2020.
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Na podstawie 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
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regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia ogólnych kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „nie”, „nie
dotyczy”.

Kryterium nie dotyczy II rundy konkursu.
Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu (kosztów ogółem) wynosi 500 000 PLN.
W przypadku gdy na etapie negocjacji ostateczna wartość projektu będzie niższa niż 500 000 PLN,
kryterium uznaje się za spełnione.

10

Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia ogólnych kryteriów
merytorycznych.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

1

Projekt skierowany jest w
szczególności do osób w
wieku 50 lat i więcej

Co najmniej 60% ogólnej liczby wszystkich uczestników projektu będą stanowiły
osoby w wieku 50 lat i więcej.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 3 punkty
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.

2

Projekt skierowany jest do
osób zamieszkujących na
obszarze miast średnich

Co najmniej 30% ogólnej liczby wszystkich uczestników projektu będą stanowiły
osoby zamieszkujące na obszarze miast średnich województwa łódzkiego, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do analizy „Delimitacja Miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze” – PAN (listopad 2016).

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 2 punkty
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za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

3

Projekt jest skierowany do
osób zamieszkujących
powiaty o stopie bezrobocia
wyższej niż stopa
bezrobocia dla
województwa łódzkiego

Co najmniej 60% uczestników projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące na
terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia
przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa,
na koniec grudnia 2018 r.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 2 punkty
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.

DZIAŁANIE VIII.2 WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA
PODDZIAŁANIE VIII.2.2 WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA – miasto Łódź
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp

1

Nazwa kryterium

Projekt wynika z
obowiązującego i
pozytywnie
zweryfikowanego przez IZ
RPO WŁ programu
rewitalizacji dla miasta
Łodzi

Definicja
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.
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.
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Sposób weryfikacji
Na podstawie 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
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regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia ogólnych kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „tak - do
negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”.

2

Bezrobotni mężczyźni w
wieku 30-49 lat, którzy nie
znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku
pracy

W przypadku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. nie są długotrwale bezrobotni, osobami z
niepełnosprawnościami, osobami o niskich kwalifikacjach) ich udział w grupie docelowej nie może być
wyższy niż 20% osób bezrobotnych wspieranych w projekcie. Wsparcie udzielone tej grupie będzie
prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego
potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji.

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „tak - do
negocjacji”, „nie”.

3

Minimalny poziom wkładu
własnego

Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w projekcie (kosztów
ogółem) wynosi co najmniej 5%.
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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
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regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia ogólnych kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:
1. osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu
ISCED 3, imigranci, reemigranci) – 44,3%;
2. pozostałych osób nienależących do ww. grup – 60,4%;
4

5

Projekt zakłada minimalne
poziomy efektywności
zatrudnieniowej

Projekt zakłada
identyfikację potrzeb
każdego uczestnika

3. osób z niepełnosprawnościami w projektach adresowanych w całości i wyłącznie do osób z tej
grupy – 24%.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z
aktualnymi na dzień ogłoszenia konkursu Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, zgodnie z
którymi kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po
zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
podjęli zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy lub podjęli działalność gospodarczą w okresie do 90 dni
kalendarzowych następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo poprzedzone jest
identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych,
możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika
projektu Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję.

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.
Na podstawie 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

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

wszystkich

Strona 26

szczegółowych

kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia ogólnych kryteriów
merytorycznych.

6

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.

Na podstawie 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.

Na
podstawie
dofinansowanie.

7

Projekty, w których
przewidziano formy
wsparcia w zakresie
nabywania lub
podnoszenia
kwalifikacji/kompetencji
muszą prowadzić do
uzyskania określonych
kwalifikacji/kompetencji

wniosku

o

Weryfikacja polega na przypisaniu
jednej z wartości logicznych „tak”, „tak do negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z
W przypadku realizacji szkoleń prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji w
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2021 realizacji programów w zakresie polityki
Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim.
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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „tak - do
negocjacji”, „nie”.

8

Projekt zapewnia
możliwość korzystania ze
wsparcia byłym
uczestnikom projektów
realizowanych w ramach
CT 9

Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach IX OP RPO WŁ na lata 2014 - 2020.

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

9

Data zakończenia realizacji
projektu

Wskazana we wniosku data zakończenia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 30 czerwca 2023
roku.
Na etapie realizacji projektu dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą IOK, odstępstwo od
przedmiotowego kryterium.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

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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DZIAŁANIE VIII.3 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODDZIAŁANIE VIII.3.1 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FORMACH BEZZWROTNYCH
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

1

Nazwa kryterium

Dany podmiot występuje
tylko raz w ramach danego
konkursu

Definicja

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.

Sposób weryfikacji
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
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i
bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
- osoby w wieku 50 lat i więcej
2

Uczestnicy projektu

- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach.

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.

3

Maksymalnie 80%
uczestników projektu
otrzymuje dotacje na
uruchomienie działalności
gospodarczej

Na podstawie wniosku o dofinansowanie
Wsparcie finansowe w postaci dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej otrzyma nie więcej niż
80% uczestników projektu.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „tak - do negocjacji”,
„nie”.
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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
kryteriów merytorycznych.
Projekt obejmuje obligatoryjnie:
1.

Projekt jest realizowany w
sposób kompleksowy

4

wsparcie finansowe bezzwrotne na uruchomienie działalności gospodarczej albo wsparcie finansowe
bezzwrotne na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z finansowym wsparciem
pomostowym,

oraz
2.

wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie
poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego
prowadzenia działalności gospodarczej).

Projekt jest realizowany zgodnie z aktualnymi na dzień ogłoszenia konkursu Wytycznymi w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020, Rozdział 4
– Założenia dotyczące realizacji projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

Na podstawie 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.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp

Nazwa kryterium

Definicja

1

Projekt jest skierowany do
osób zamieszkujących
teren województwa
łódzkiego poza powiatami

Uczestnikami projektu będą w 100% osoby zamieszkujące teren województwa łódzkiego poza powiatami
wchodzącymi w skład ŁOM (tj. Miasta Łodzi i powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego,
pabianickiego i zgierskiego).

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę
za
spełnienie
ogólnych
kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie
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wchodzącymi w skład
ŁOM.

formalno-merytorycznej otrzymują premię
punktową tj. 3 punkty za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego
nie
tracą
punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.

DZIAŁANIE VIII.3 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODZIAŁANIE VIII.3.3 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FORMACH BEZZWROTNYCH – ZIT
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp

1

Nazwa kryterium

Dany podmiot występuje
tylko raz w ramach danego
konkursu

Definicja

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.

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i
bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
2

Uczestnicy projektu

- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Sposób weryfikacji
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
Na podstawie 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
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Jednocześnie są to osoby zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze ŁOM,
tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski.

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.

Projekt zakłada obligatoryjnie:
1.

3

Projekt jest realizowany w
sposób kompleksowy

dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej albo dotacje na uruchomienie działalności
gospodarczej wraz z finansowym wsparciem pomostowym,

oraz
2.

wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie
poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego
prowadzenia działalności gospodarczej).

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020, Rozdział 4 – Założenia dotyczące realizacji projektów w
zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

4

Maksymalnie 80%
uczestników projektu
otrzymuje dotacje na
uruchomienie działalności
gospodarczej

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „tak - do
negocjacji”, „nie”.
Wsparcie finansowe w postaci dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej otrzyma nie więcej niż
80% uczestników projektu.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

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
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regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia ogólnych kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „tak - do
negocjacji”, „nie”.

5

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.

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.

KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ ZIT
KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
Nazwa kryterium
1

Projekt jest zgodny z odpowiednim
celem strategicznym rozwoju ŁOM
określonym w Strategii ZIT

Definicja
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

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Strona 34

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.
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 cel w kontekście
problemów/potrzeb/wyzwań
zidentyfikowanych w Strategii ZIT,
powołując się na jej zapisy.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE
Lp.
Nazwa kryterium
1

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

Definicja

Sposób weryfikacji

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:

Na podstawie 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.
PUNKTACJA:
Punktacja przyznawana na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

- czy przy realizacji projektu będą
wykorzystywane efekty realizacji innego
projektu, czy nastąpi wzmocnienie
trwałości efektów jednego przedsięwzięcia
realizacją innego,

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

- 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

- 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/zintegrowanych (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/zintegrowanych 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/zintegrowanych
ostatnim etapem jest oceniany projekt, czy opisano poprzednie etapy przedsięwzięcia
komplementarnego/zintegrowanego i powiązanie z nim ocenianego projektu) – 2,5 pkt.
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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.
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.
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

Na podstawie 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:
PUNKTACJA:
0 pkt. – projekt nie przyczynia się do realizacji więcej niż jednego celu strategicznego rozwoju
ŁOM wskazanego w Strategii ZIT,
15 pkt. – projekt przyczynia się do realizacji więcej niż jednego celu strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT.
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dzień ogłoszenia konkursu, będzie
każdorazowo wskazywana w Regulaminie
konkursu.
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).

Na podstawie 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).
PUNKTACJA:
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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

4

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

Projekt przyczynia się do rozwoju
przedsiębiorczości na terenie ŁOM.
5

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).

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).

Analiza przez oceniających informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie,
wypełnionego na podstawie instrukcji, w
jakim stopniu projekt zakłada, że głównym
miejscem wykonywania działalności
gospodarczej zakładanej przez

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

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

W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości na
terenie ŁOM, tj. w jakim stopniu projekt zakłada, że głównym miejscem wykonywania działalności
gospodarczej zakładanej przez uczestników/czki projektów będzie teren ŁOM (tj. Miasto Łódź i

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Strona 38

uczestników/czki projektów będzie teren
ŁOM (tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński,
łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski).

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

PUNKTACJA:
0 pkt. - projekt zakłada, że dla mniej niż 50% działalności gospodarczych zakładanych przez
uczestników/czki projektu, głównym miejscem wykonywania działalności będzie teren ŁOM,
5 pkt. - projekt zakłada, że dla min. 50% do max. 60% działalności gospodarczych zakładanych
przez uczestników/czki projektu, głównym miejscem wykonywania działalności będzie teren ŁOM,
7,5 pkt. - projekt zakłada, że dla powyżej 60% do max. 70% działalności gospodarczych
zakładanych przez uczestników/czki projektu, głównym miejscem wykonywania działalności
będzie teren ŁOM,
10 pkt. - projekt zakłada, że dla powyżej 70% do max. 80% działalności gospodarczych
zakładanych przez uczestników/czki projektu, głównym miejscem wykonywania działalności
będzie teren ŁOM,
12,5 pkt. - projekt zakłada, że dla powyżej 80% do max. 90% działalności gospodarczych
zakładanych przez uczestników/czki projektu, głównym miejscem wykonywania działalności
będzie teren ŁOM,
15 pkt. - projekt zakłada, że dla powyżej 90% działalności gospodarczych zakładanych przez
uczestników/czki projektu, głównym miejscem wykonywania działalności będzie teren ŁOM.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny kryteriów merytorycznych punktowanych– 50 pkt. Projekt otrzyma pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT jeśli
uzyska nie mniej niż 60 % możliwych do otrzymania punktów, tj. 30 punktów.
KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.
Nazwa kryterium
Definicja
Sposób weryfikacji

1

Projekt realizowany w partnerstwie z
JST
wchodzącą
w
skład
Stowarzyszenia
Łódzki
Obszar
Metropolitalny.

Analiza przez oceniających informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie,
wypełnionego na podstawie instrukcji w
zakresie realizacji projektu w partnerstwie z
JST wchodzącą w skład Stowarzyszenia

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt będzie realizowany w partnerstwie z JST
wchodzącą w skład Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
PUNKTACJA:
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Łódzki Obszar Metropolitalny.
Lista JST wchodzących w skład
Stowarzyszenia
Łódzki
Obszar
Metropolitalny obowiązująca na dzień
ogłoszenia konkursu, będzie każdorazowo
wskazywana w Regulaminie konkursu.
Analiza przez oceniających informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie,
wypełnionego na podstawie instrukcji.

2

Projekt jest skierowany do osób
zamieszkujących powiaty, wchodzące
w skład Stowarzyszenia Łódzki
Obszar Metropolitalny, o stopie
bezrobocia wyższej niż stopa
bezrobocia
dla
województwa
łódzkiego.

Co najmniej 60% lub 75% uczestników
projektu
będą
stanowiły
osoby
zamieszkujące na terenie powiatów
wchodzących w skład Stowarzyszenia
Łódzki Obszar Metropolitalny, w których
wysokość opublikowanej przez GUS stopy
bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż
wysokość stopy bezrobocia dla całego
województwa, na koniec grudnia 2019 r.
Lista powiatów wchodzących w skład
Stowarzyszenia
Łódzki
Obszar
Metropolitalny obowiązująca na dzień
ogłoszenia konkursu, będzie każdorazowo
wskazywana w Regulaminie konkursu.

0 pkt. – projekt nie będzie realizowany w partnerstwie z JST wchodzącą w skład Stowarzyszenia
Łódzki Obszar Metropolitalny,
3 pkt. – partnerem/liderem w projekcie jest jedna JST wchodzącą w skład Stowarzyszenia Łódzki
Obszar Metropolitalny,
5 pkt. – partnerem w projekcie są co najmniej dwie JST wchodzące w skład Stowarzyszenia
Łódzki Obszar Metropolitalny, przy czym jedna z nich może pełnić rolę lidera .
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt będzie skierowany do osób zamieszkujących
powiaty, wchodzące w skład Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, o stopie bezrobocia
wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego.
PUNKTACJA:
0 pkt. – poniżej 60% uczestników projektu stanowią osoby zamieszkujące na terenie powiatów, w
których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż
wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, na koniec grudnia 2019 r.,
3 pkt. – co najmniej 60% uczestników projektu stanowią osoby zamieszkujące na terenie
powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość
wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, na koniec grudnia 2019 r.,
5 pkt. – co najmniej 75% uczestników projektu stanowią osoby zamieszkujące na terenie
powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość
wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, na koniec grudnia 2019 r.

Projekty, które otrzymały minimalną możliwą do zdobycia liczbę punktów (tj. min. 30 pkt.) za spełnienie kryteriów merytorycznych punktowanych weryfikowanych na etapie oceny
zgodności ze Strategią ZIT mogą otrzymać premię punktową, tj. od 3 do 10 punktów za spełnienie kryteriów premiujących.
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących nie tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów merytorycznych punktowanych weryfikowanych na etapie oceny
zgodności ze Strategią ZIT.
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DZIAŁANIE VIII.3 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODZIAŁANIE VIII.3.4 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FORMACH BEZZWROTNYCH – miasto Łódź
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

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.
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.

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i
bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

2

Uczestnicy projektu

-

osoby w wieku 50 lat i więcej

-

osoby długotrwale bezrobotne

-

kobiety

-

osoby z niepełnosprawnościami

-

osoby o niskich kwalifikacjach.
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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.
Na podstawie 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
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regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia ogólnych kryteriów
merytorycznych.

3

Maksymalnie 80%
uczestników projektu
otrzymuje dotacje na
uruchomienie działalności
gospodarczej

Wsparcie finansowe w postaci dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej otrzyma nie więcej niż
80% uczestników projektu.

Na podstawie 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.

Projekt zakłada obligatoryjnie:
1.

4

Projekt jest realizowany w
sposób kompleksowy

dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej albo dotacje na uruchomienie działalności
gospodarczej wraz z finansowym wsparciem pomostowym,

oraz
2.

wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie
poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego
prowadzenia działalności gospodarczej).

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020, Rozdział 4 – Założenia dotyczące realizacji projektów w
zakresie wsparcia przedsiębiorczości.
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Na podstawie 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
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oceny spełnienia
merytorycznych.
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ogólnych

kryteriów

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OSI PRIORYTETOWEJ IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
DZIAŁANIE IX.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
PODDZIAŁANIE IX.1.1 AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Typ projektu 1 - Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej,
edukacyjnej Typ projektu 2 - Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
Nazwa kryterium
Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.

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.

Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w odniesieniu do:
2

Projekt zakłada minimalne poziomy
efektywności społecznej

−

osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%,

−

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co
najmniej 34%.

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.
Na podstawie 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.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)
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Projekt zakłada wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i
minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:

3

Projekt zakłada minimalne poziomy
efektywności zatrudnieniowej

−

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 aktualnych na dzień
ogłoszenia konkursu.

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:
4

Indywidualizacja wsparcia

1.

nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej,

instrument aktywizacji zawodowej nie stanowi pierwszego elementu wsparcia w ramach
indywidualnej ścieżki reintegracji (nie dotyczy projektów realizowanych przez WTZ, ZAZ,
CIS, KIS).

W ramach projektu z każdym uczestnikiem podpisywana i realizowana jest umowa na
wzór kontraktu socjalnego.
5

Narzędzia realizacji wsparcia

W przypadku projektów OPS/PCPR z każdym uczestnikiem podpisywany jest i
realizowany jest kontrakt socjalny lub inny indywidualny program, lub program
aktywności lokalnej, lub projekt socjalny.
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Na podstawie 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.
Na podstawie 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.
Na podstawie 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.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
wartości logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”,
„nie” ”, „nie dotyczy”.

6

Praca
socjalna
OPS/PCPR

w

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
projektach W projektach OPS/PCPR praca socjalna realizowana jest przez cały okres zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 treść
udziału uczestnika w projekcie.
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.
Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla:
•

7

Preferencje grupy docelowej
•

•

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 20142020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu,
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,
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej
2014–2020
treść
wniosku
o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w
zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
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•

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.
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;
8

Osoby młode

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.

Na podstawie 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.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

9

Wsparcie osób bezrobotnych w
projektach OPS/MOPR.

W projektach OPS/MOPR 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.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

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.

Wdrożenie instrumentów aktywizacji
zawodowej w projektach OPS/PCPR.

10

Wdrożenie aktywizacji zawodowej w projektach OPS/PCPR 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;
− 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.

Na podstawie 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.

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.
11

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 aktualnych na dzień ogłodzenia
konkursu, a szkolenia realizowane są przez instytucje posiadające wpis do Rejestru
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
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Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

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.

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:
12

Zakres wsparcia funkcjonujących ZAZ

•

zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w
istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji

•

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.

lub

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:
13

Zakres wsparcia funkcjonujących WTZ

•

wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ

•

wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług
aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
i ich zatrudnienie.

lub
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Na podstawie 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.
Na podstawie 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
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dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.

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).

Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

15

Tworzenie podmiotów reintegracyjnych tj.
CIS, KIS, ZAZ z wyłączeniem 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”, 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.

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.

16

Trwałość zatrudnienia w 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”, 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
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.
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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).

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.

17

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.

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.

Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych (kosztów
ogółem) projektu w ramach konkursu wynosi:
•
18

Minimalny poziom wkładu własnego

•

w przypadku, gdy liderem projektu jest OPS/PCPR wynosi 15% wartości
projektu;
w przypadku pozostałych podmiotów wynosi co najmniej 5,00% 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 aktualnych na dzień
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Na podstawie 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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ogłoszenia konkursu.

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak - do negocjacji”, „nie”.

Projekt nie może trwać dłużej niż do końca I półrocza 2023 r.
19

Okres realizacji projektu

Na etapie realizacji projektu dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą
IOK, odstępstwo od przedmiotowego kryterium.

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.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja
Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest jednostka samorządu terytorialnego
reprezentowana
przez
jednostkę
organizacyjną
pomocy
społecznej
(OPS/MOPR/PCPR).

1

Projekt z udziałem OPS/MOPR/PCPR

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej jest w rzeczywisty sposób zaangażowana
w realizację projektu tj. realizuje przynajmniej jedno merytoryczne zadanie w projekcie.

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
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2

Uczestnikami projektów są osoby bierne
zawodowo.

Grupę docelową w co najmniej 50% będą stanowiły osoby bierne zawodowo.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 3 punkty za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

3

Kwalifikacje/kompetencje
uznanych za deficytowe

w

zawodach

W przypadku realizacji szkoleń prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w
zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze
zawodów -- Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim aktualnym na
dzień ogłoszenia konkursu.

Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 4 punkty za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.

Projekty OPS, PCPR
Typ projektu 1 - Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej,
edukacyjnej realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
Typ projektu 2 - Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.

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.

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
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ogólnych kryteriów merytorycznych.
Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla:
•

2

Preferencje grupy docelowej

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
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.

Na podstawie 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.

Nie dotyczy projektów, w których prowadzona jest zamknięta rekrutacja.
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;
3

Osoby młode

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.
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej
2014–2020
treść
wniosku
o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w
zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
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4

Wsparcie osób bezrobotnych w projektach
OPS/MOPR

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.

Na podstawie 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.

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:
5

Indywidualizacja wsparcia

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).

Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”.

6

Praca socjalna

Praca socjalna realizowana jest przez OPS/PCPR przez cały okres udziału uczestnika w
projekcie.
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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
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zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.

7

Narzędzia realizacji wsparcia

W ramach projektu każdy uczestnik podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub inny
indywidualny program lub program aktywności lokalnej lub projekt socjalny.

Na podstawie 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.

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:

8

•

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,

Wdrożenie instrumentów aktywizacji
zawodowej

•

Podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w
zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o
dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu;
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej
2014–2020
treść
wniosku
o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w
zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
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•

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.

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.

Na podstawie 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.

Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w odniesieniu do:
10

Projekt zakłada minimalne poziomy
efektywności społecznej

−

osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%,

−

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co
najmniej 34%.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej
2014–2020
treść
wniosku
o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w
zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
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Projekt zakłada wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i
minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:

11

12

Projekt zakłada minimalne poziomy
efektywności zatrudnieniowej

Zakres wsparcia CIS, KIS

−

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.

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).

Na podstawie 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.
Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

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.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

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
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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.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

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.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

2

Preferowane szkolenia

Projekt zakłada szkolenie dla uczestników w zawodzie „opiekun osoby starszej lub
niesamodzielne”.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
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3

Wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych

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

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 2 punkty za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.

Typ projektu 1 - Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej,
edukacyjnej
Typ projektu 2 - Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.
konkurs tylko dla projektów dotyczących rewitalizacji z wyłączeniem m. Łodzi.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.

1

2

Dany podmiot występuje tylko raz w
ramach danego konkursu

Projekt wynika z obowiązującego i
pozytywnie zweryfikowanego przez IZ
RPO WŁ programu rewitalizacji (z
wyłączeniem programu rewitalizacji dla

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.

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

Projekt wynika z obowiązujących (na dzień składania wniosku o dofinansowanie)
programów rewitalizacji znajdujących się w wykazie prowadzonym przez IZ RPO WŁ
2014-2020 (www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „O programie/rewitalizacja”) z wyłączeniem
programu rewitalizacji dla miasta Łodzi.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
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Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak - do negocjacji”, „nie”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
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miasta Łodzi)

Wynikanie projektu z danego programu rewitalizacji oznacza albo wymienienie go
wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie
innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w
danym programie rewitalizacji (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość
zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem rewitalizacji pod warunkiem, że
projekt służy realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga
szczegółowego uzasadnienia). Uczestnikami projektu są mieszkańcy obszaru
rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

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.
Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.

3

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.

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.

Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w odniesieniu do:
4

Projekt zakłada minimalne poziomy
efektywności społecznej

−

osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%,

−

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co
najmniej 34%.

Na podstawie 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.

5

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:
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak- do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.
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−

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 9 stycznia
2018 r.

6

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 nie może
ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej, a instrument aktywizacji zawodowej nie
stanowi pierwszego elementu wsparcia w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji.

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.
Na podstawie 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.

7

Narzędzia realizacji wsparcia

W ramach projektu z każdym uczestnikiem podpisywana i realizowana jest umowa na
wzór kontraktu socjalnego.

Na podstawie 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.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Strona 62

Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla:
•

8

Preferencje grupy docelowej

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 20142020 z dnia 9 stycznia 2018 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.

Na podstawie 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.

Nie dotyczy projektów, w których prowadzona jest zamknięta rekrutacja.
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;
9

Osoby młode

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.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak - do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej
2014–2020
treść
wniosku
o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w
zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
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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.

Na podstawie 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.

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:
11

Zakres wsparcia funkcjonujących ZAZ

•

zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w
istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji

•

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.

lub

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

•

wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług

lub
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Na podstawie 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.
Na podstawie 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
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aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
i ich zatrudnienie.

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).

zakresie określonym w regulaminie konkursu..
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
Na podstawie 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.

14

15

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

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”, 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.

Na podstawie 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.

W ramach projektu nie jest tworzony nowy WTZ.

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

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

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

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

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.

16

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.

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.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.
1

Nazwa kryterium
Uczestnikami projektów są osoby z

Definicja
Grupę docelową w co najmniej 50% będą stanowiły osoby:

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
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niepełnosprawnościami

•

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub

•

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

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).

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów
punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 2 punkty za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

2

Projekt partnerski

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem ekonomii społecznej a
jednostką samorządu terytorialnego lub jej jednostką organizacyjną.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów
punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 3 punkty za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.

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.

4

Utworzenie podmiotu reintegracyjnego
KIS, CIS, ZAZ

Projekt zakłada utworzenie podmiotu reintegracji społecznej - KIS, CIS lub ZAZ.
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 2 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
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 IX.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
PODDZIAŁANIE IX.1.2 AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM- ZIT
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

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.

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.

1

Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.

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.

Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w odniesieniu do:
3

Projekt zakłada minimalne poziomy
efektywności społecznej

−

osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%,

−

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co
najmniej 34%.
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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.
Na podstawie 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
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zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.

Projekt zakłada wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i
minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:

4

Projekt zakłada minimalne poziomy
efektywności zatrudnieniowej

−

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.

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:
5

Indywidualizacja wsparcia

1.

nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej,

instrument aktywizacji zawodowej nie stanowi pierwszego elementu wsparcia w ramach
indywidualnej ścieżki reintegracji (nie dotyczy projektów realizowanych przez WTZ, ZAZ,
CIS, KIS).

6

Narzędzia realizacji wsparcia

W ramach projektu z każdym uczestnikiem podpisywana i realizowana jest umowa na
wzór kontraktu socjalnego.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Na podstawie 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.
Na podstawie 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.
Na podstawie 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
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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.
Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla:
•

7

Preferencje grupy docelowej

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 20142020 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,

•

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.

Na podstawie 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.

Nie dotyczy projektów, w których prowadzona jest zamknięta rekrutacja.

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

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Na podstawie 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
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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;

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.

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.

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.

Na podstawie 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.

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.

Na podstawie 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.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)
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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.

Na podstawie 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.

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:
12

Zakres wsparcia funkcjonujących ZAZ

•

zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w
istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji

•

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.

lub

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

•

wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług

lub
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Na podstawie 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.
Na podstawie 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
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aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
i ich zatrudnienie.

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).

zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
Na podstawie 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.

15

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

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

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Na podstawie 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.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
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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).

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.

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.

Na podstawie 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.

KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ ZIT
KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
Nazwa kryterium
1

Projekt jest zgodny z odpowiednim celem
strategicznym rozwoju ŁOM określonym w
Strategii ZIT

Definicja

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.
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Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.
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Wnioskodawca powinien opisać w jaki sposób jego projekt przyczyni się do osiągnięcia
5 celu strategicznego rozwoju ŁOM, powołując się na zapisy Strategii ZIT.

2

Zgodność uzasadnienia realizacji i celu
projektu z diagnozą strategiczną ŁOM

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE
Lp.
Nazwa kryterium
1

Zintegrowany
charakter
projektu
/komplementarność projektu EFS –
powiązanie z innymi projektami, które są
zatwierdzone do realizacji /realizowane
/zrealizowane na terenie 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 cel
w kontekście problemów/potrzeb/wyzwań zidentyfikowanych w Strategii ZIT, powołując
się na jej zapisy.

Definicja
Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie,
wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium. Weryfikacja
polega na ocenie zapisów w następującym zakresie:

- czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy
nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego,
- czy realizacja projektu jest uzupełnieniem innego przedsięwzięcia/projektu,
- czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów
komplementarnych/zintegrowanych,
- czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Sposób weryfikacji
Na podstawie 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.
PUNKTACJA:
Punktacja przyznawana na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.

- przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty
realizacji innego projektu, nastąpi wzmocnienie
trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją
innego (czy wskazano jakie konkretnie efekty
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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.

projektu/
przedsięwzięcia
komplementarnego/zintegrowanego
(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/zintegrowanych (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/zintegrowanych
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/zintegrowanych
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ostatnim etapem jest oceniany projekt, czy opisano
poprzednie
etapy
przedsięwzięcia
komplementarnego/zintegrowanego i powiązanie z
nim ocenianego projektu) – 2,5 pkt.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

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 wskaźnika oceniana będzie wg wzoru:
{(WP*100)/WS} x 7,5 = W
2

Stopień realizacji wskaźnika produktu
Strategii ZIT

WP – wartość wskaźnika produktu realizowana w projekcie
WS – wartość wskaźnika produktu dla celu docelowego określona w Strategii ZIT
7,5 – wartość wagi kryterium
W – wynik
Strategia ZIT, tj. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”
obowiązująca, na dzień ogłoszenia konkursu, będzie każdorazowo wskazywana w
Regulaminie konkursu.

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

3

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.
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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
PUNKTACJA:
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.).
Na podstawie 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:
PUNKTACJA:
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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,
15 pkt. – projekt przyczynia się do realizacji więcej
niż jednego celu strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT.

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).

Na podstawie 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).
PUNKTACJA:

4

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.
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).
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Na podstawie 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
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(tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki
wschodni, pabianicki oraz zgierski).

5

PUNKTACJA:
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 – 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
Lp.

Nazwa kryterium

Projekt wynika z
obowiązującego/obowiązujących i
pozytywnie
zweryfikowanego/zweryfikowanych przez
IZ RPO WŁ programu/programów
rewitalizacji

Definicja
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.
Projekt rewitalizacyjny służy realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.
Projekt zakłada, że 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

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Sposób weryfikacji
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:
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rewitalizacji.
1

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.
PUNKTACJA:
Punktacja przyznawana na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
0 pkt. – projekt nie wynika z
obowiązującego/obowiązujących i pozytywnie
zweryfikowanego/zweryfikowanych przez IZ
RPO WŁ programu/programów rewitalizacji,
5
pkt.
–
projekt
wynika
z
obowiązującego/obowiązujących i pozytywnie
zweryfikowanego/zweryfikowanych przez IZ
RPO WŁ programu/programów rewitalizacji.

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.
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DZIAŁANIE IX.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
PODDZIAŁANIE IX.1.3 AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – MIASTO ŁÓDŹ
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja
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”).

1

Projekt wynika z obowiązującego i
pozytywnie zweryfikowanego przez IZ
RPO WŁ programu rewitalizacji dla miasta
Łodzi

Wynikanie projektu z programu rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w
programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych,
uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w
programie rewitalizacji (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość
zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem rewitalizacji pod warunkiem, że
projekt służy realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga
szczegółowego uzasadnienia). Uczestnikami projektu są mieszkańcy obszaru
rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Sposób weryfikacji
Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”.

Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w odniesieniu do:
2

Projekt zakłada minimalne poziomy
efektywności społecznej

−

osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%,

−

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co
najmniej 34%.

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.

Projekt zakłada minimalne poziomy

Projekt zakłada wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
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efektywności zatrudnieniowej
3

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 aktualnych na dzień
ogłoszenia konkursu.

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

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:
4

Indywidualizacja wsparcia

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).

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Kryterium dotyczy wyłącznie projektu realizowanego przez MOPS
5

Praca socjalna w projektach 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.
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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
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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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”.

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.

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.

Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla:
•

7

Preferencje grupy docelowej

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 ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 20142020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu,

•

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,
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej
2014–2020
treść
wniosku
o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w
zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
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•

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.
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;
Osoby młode
8

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.

Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.

Kryterium dotyczy wyłącznie projektu realizowanego przez MOPS
9

Wsparcie osób bezrobotnych w projektach
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.

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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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.

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 aktualnych na dzień ogłoszenia
konkursu, a szkolenia realizowane są przez instytucje posiadające wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

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.

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:
11

Zakres wsparcia funkcjonujących ZAZ

•

zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w
istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji

•

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.

lub

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
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Na podstawie 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.
Na podstawie 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
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•

wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług
aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
i ich zatrudnienie.

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.

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).

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

14

Tworzenie podmiotów reintegracyjnych tj.
Centrów Integracji Społecznej, Klubów
Integracji Społecznej, z wyłączeniem
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów
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” istnieje możliwość utworzenia nowego CIS, 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.

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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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

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).

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.

Trwałość utworzonego KIS, CIS
16

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.

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.

17

Wdrożenie instrumentów aktywizacji
zawodowej w projekcie MOPS

Kryterium dotyczy wyłącznie projektu realizowanego przez MOPS

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

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

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

•

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 aktualnych na dzień
ogłoszenia konkursu.

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.

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.

DZIAŁANIE IX.2 USŁUGI NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
PODDZIAŁANIE IX.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Centra Usług Środowiskowych:
Typ projektu 1 - Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych
Typ projektu 2 - Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3. roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz
zapobieganiu patologiom
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Typ projektu 3 - 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. (tylko usługi społeczne)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.

1

Dany podmiot występuje tylko raz w
ramach danego konkursu

Obszar realizacji

2

3

4

Ograniczenie terytorialne

Realizacja projektu w partnerstwie

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.

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

Projekt realizowany jest na obszarze nie więcej niż jednego powiatu.
Wyjątek stanowią projekty, w których realizację zaangażowane są dwie lub więcej
jednostek samorządu powiatowego. W tym wypadku projekt realizowany jest na terenie
więcej niż jednego powiatu.

Na podstawie 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.
Na podstawie 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.

Projekt realizowany jest na terenie powiatów, na których do tej pory nie powstał CUS/
CUŚ, tj. na terenie powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego,
zduńskowolskiego, łaskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów
ekonomii społecznej. W skład partnerstwa wchodzi:

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

− powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu,

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

− wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS)

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
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oraz
− co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.
W przypadku realizacji projektu na terenie dwóch lub więcej powiatów w skład
partnerstwa wchodzą:
−

dwa lub więcej powiaty (PCPR)

−

wszystkie lub część gmin z terenu tych powiatów (co najmniej jedna z każdego
powiatu) oraz

−

co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.

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

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak - do negocjacji”, „nie”.

Projekt nie może trwać dłużej niż do końca I półrocza 2023 r.
5

Okres realizacji projektu

Na etapie realizacji projektu dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą
IOK, odstępstwo od przedmiotowego kryterium.

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak - do negocjacji”, „nie”.

Projekt zakłada realizację usług świadczonych wyłącznie w społeczności lokalnej.
Deinstytucjonalizacja usług

Nie ma możliwości tworzenia miejsc świadczenia usług ani utrzymywania
dotychczas istniejących miejsc w ramach opieki instytucjonalnej.

6

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
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dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

7

8

Projekt zakłada świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu
usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub
wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby
projektu.

Zakres wsparcia usług społecznych

Zwiększenie
dostępności
opiekuńczych i asystenckich

usług

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

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.
Na podstawie 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.

Zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach
chronionych lub wspomaganych

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.

9

Na podstawie 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
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dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.

Realizacja projektu nie przyczynia się do:
10

Finansowanie usług

−

zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub
opiekuńczych przez beneficjenta/partnera,

−

zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania
beneficjenta/partnera usług asystenckich lub opiekuńczych.

przez

Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak - do negocjacji”, „nie”.

11

Wsparcie w ramach usług społecznych odbywa się na podstawie indywidualnie
stworzonej ścieżki wsparcia, obejmującej również indywidualną ocenę sytuacji
materialnej i życiowej danej osoby niesamodzielnej.

Ścieżka wsparcia

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.

12

Preferencje w
społecznych

dostępie

do

usług

W przypadku realizacji usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach
chronionych lub wspomaganych, projekt przewiduje preferencje w dostępie do tych
usług dla:
−

osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;

−

osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z
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Na podstawie 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
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niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym
osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi;
−

osób korzystających ze wsparcia
Żywnościowa (o ile dotyczy).

Programu

Operacyjnego

Pomoc

Pierwszeństwo przed wyżej wymienionymi mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby
niesamodzielne, 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.

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 ogólnych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.

13

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.

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.

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,):
14

Rozwój kompetencji kluczowych

1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
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;
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Na podstawie 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
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8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak - do negocjacji”, „nie”.

15

Trwałość miejsc
społecznych

świadczenia

usług

Zapewniona zostaje 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).

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.
Na podstawie właściwego oświadczenia w treści
wniosku o dofinansowanie.

16

Realizacja usług wsparcia rodziny i
systemu pieczy zastępczej

W przypadku realizacji 1 typu projektu „rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej służące pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych”, są one
realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, ustawą z dnia 12 marzec 2004 r. o pomocy społecznej oraz
„Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do
opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” przez jednostki organizacyjne
pomocy społecznej (OPS, PCPR).

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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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
W przypadku realizacji usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzą
one do ograniczenia umieszczania dzieci w pieczy zastępczej lub do działań
prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.
17

Zakres usług wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej

Wsparcie dla placówek opiekuńczo - wychowawczych powyżej 14 dzieci dotyczy
wyłącznie procesu reorganizacji tych placówek, w celu przejścia od opieki
instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej, czyli w rodzinnej pieczy
zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób.
Ze wsparcia w ramach projektu wyłączona jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób
usamodzielnianych.

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.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

1

Komplementarność usług społecznych

Przy realizacji projektu wykorzystywana jest infrastruktura dofinansowana w ramach
Działania VII.3 RPO WŁ na lata 2014-2020.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów
punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej,
otrzymują premię punktową, tj. 3 punkty za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.

2

Komplementarność działań w zakresie
usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

W przypadku realizacji 1 typu projektu „rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej służące pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych” projekt zakłada
poszerzenie dotychczasowego zakresu działań prewencyjnych, ograniczających
umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz zapewniających opiekę i wychowanie
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów
punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej
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przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz stworzenie
kompleksowego wsparcia w zakresie wsparcia rodziny.

otrzymują premię punktową tj. 3 punkty za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego,
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

3

Wsparcie mieszkań chronionych lub
wspomaganych

Projekt zakłada wsparcie rozwoju mieszkań chronionych lub wspomaganych.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów
punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 2 punkty za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego,
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
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Projekty realizowane przez OPS/PCPR
Typ projektu 1 - Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych
Typ projektu 2 - Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3. roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz
zapobieganiu patologiom
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.

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.

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.

Okres realizacji projektu

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak - do negocjacji”, „nie”.
Projekt nie może trwać dłużej niż do końca I półrocza 2023 r.

2

Na etapie realizacji projektu dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą
IOK, odstępstwo od przedmiotowego kryterium.

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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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak - do negocjacji”, „nie”.

3

Projekt zakłada realizację usług świadczonych wyłącznie w społeczności lokalnej.
Deinstytucjonalizacja usług

Nie ma możliwości tworzenia miejsc świadczenia usług ani utrzymywania dotychczas
istniejących miejsc w ramach opieki instytucjonalnej.

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.

Na podstawie właściwego oświadczenia w
treści wniosku o dofinansowanie.

4

Realizacja usług wsparcia rodziny i
systemu pieczy zastępczej

W przypadku realizacji 1 typu projektu „rozwój usług wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej służące pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji
życiowych”, są one realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą z dnia 12 marzec 2004
r. o pomocy społecznej oraz „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi
przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych
społeczności” przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS, PCPR).

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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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

5

Zakres usług wsparcia rodziny i
systemu pieczy zastępczej

Wsparcie w ramach placówek wsparcia
dziennego

Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z
W przypadku realizacji 1 typu projektu „rozwój usług wspierania rodziny i wartości logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”,
systemu pieczy zastępczej służące pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji „nie”, „nie dotyczy”.
życiowych” prowadzą one do ograniczenia umieszczania dzieci w pieczy
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11
zastępczej lub do działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
Wsparcie dla placówek opiekuńczo - wychowawczych powyżej 14 dzieci dotyczy w zakresie polityki spójności finansowanych w
wyłącznie procesu reorganizacji tych placówek, w celu przejścia od opieki perspektywie finansowej 2014-2020 treść
instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej, czyli w wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej
rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych do spełnienia kryterium może być uzupełniana lub
14 osób.
poprawiana w zakresie określonym w
Ze wsparcia w ramach projektu wyłączona jest aktywizacja społeczno- regulaminie konkursu.
zawodowa osób usamodzielnianych.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych.
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

6
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, tak - do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 treść wniosku
o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w
zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
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Rozwój kompetencji kluczowych

7

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;
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.

Trwałość miejsc świadczenia usług w
ramach placówek wsparcia dziennego

Zapewniona zostaje trwałość miejsc w placówkach wsparcia dziennego utworzonych w
ramach projektu przynajmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.
Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług.

8

Na podstawie 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.
Na podstawie 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.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Sposób weryfikacji
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

1

Komplementarność usług

Przy realizacji projektu wykorzystywana jest infrastruktura dofinansowana w ramach
Działania VII.3 RPO WŁ na lata 2014-2020.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej,
otrzymują premię punktową, tj. 3 punkty za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty,
które
nie
spełniają
kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

2

Działania w zakresie usług wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej

W przypadku realizacji 1 typu projektu „rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej służące pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych” projekt zakłada
poszerzenie dotychczasowego zakresu działań prewencyjnych, ograniczających
umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz zapewniających opiekę i wychowanie
przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz stworzenie
kompleksowego wsparcia w zakresie wsparcia rodziny.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty,
które
nie
spełniają
kryterium
premiującego, nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

3

Placówki wsparcia dziennego

Projekt zakłada utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty,
które
nie
spełniają
kryterium
premiującego, nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.
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4

Wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych

Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach
POKL dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub wykorzystanie
modelu usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wypracowanego na
podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej,
otrzymują premię punktową, tj. 3 punkty za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty,
które
nie
spełniają
kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.

Typ projektu - Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb
wynikających z niesamodzielności. (tylko usługi zdrowotne w istniejących CUS)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

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.

Komplementarność z innymi projektami

Wnioskodawcą/ partnerem jest podmiot będący wnioskodawcą/ partnerem w projekcie
realizowanym w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 lub nr
RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17, który realizuje projekt na obszarze wskazanym w
zatwierdzonym wniosku w wymienionych powyżej konkursach.

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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz
ewidencji złożonych wniosków o dofinansowanie w
ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10001/17 lub nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17.
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.

1

2
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Obszar realizacji

Projekt jest realizowany na terenie powiatu/ powiatów objętych wsparciem w ramach
konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 lub nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17.

Świadczenia 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 powszechnie obowiązującego.

3

4
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz
ewidencji złożonych wniosków o dofinansowanie w
ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10001/17 lub nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17.
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.
Na podstawie właściwego oświadczenia w treści
wniosku o dofinansowanie i danych zawartych w
rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl).
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.

Strona 104

Działania w ramach projektu

5

Zakres wsparcia

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
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.
5.
usługi w dziennych domach opieki medycznej.
W ramach projektu nie jest możliwe przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego

6

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.

7

Na podstawie 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.

Na podstawie 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.
Na podstawie 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.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja
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Sposób weryfikacji
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Wnioskodawca lub partner ma podpisany
kontrakt z dyrektorem właściwego OW NFZ
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Premiowane są projekty, gdzie Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący
działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa
opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej z dyrektorem właściwego dla obszaru realizacji projektu Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Projektodawca jest zobowiązany do
zamieszczenia we wniosku deklaracji potwierdzającej spełnienie kryterium.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Większa dostępność wsparcia

W celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie
uczestników w projekcie usługi realizowane będą również w godzinach popołudniowych,
wieczornych oraz w soboty.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

1

2

Stopień realizacji wskaźnika rezultatu

W celu poprawy dostępności do działań z zakresu deinstytucjonalizacji opieki
medycznej nad osobami niesamodzielnymi projekty zakładające osiągnięcie wskaźnika
„Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po
zakończeniu projektu” na poziomie co najmniej 90% otrzymają premię punktową.

3

Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej,
otrzymują premię punktową tj. 3 punkty za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty,
które
nie
spełniają
kryterium
premiującego, nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.

Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej,
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty,
które
nie
spełniają
kryterium
premiującego, nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej,
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty,
które
nie
spełniają
kryterium
premiującego, nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.

Typ projektu 3 - 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 (tylko usługi zdrowotne)
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.

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.

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.
Na podstawie właściwego oświadczenia w treści
wniosku o dofinansowanie i danych zawartych w
rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl).
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”.

2

Świadczenie opieki zdrowotnej

Świadczenia opieki zdrowotnej, realizowane są wyłącznie przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

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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Projekt zakłada świadczenie co najmniej jednej z następujących form wsparcia:
1. usługi pielęgnacyjne / opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowane w
oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w
ramach opieki długoterminowej lub
3

Działania w ramach projektu

2. usługi w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej realizowane w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej lub
3. usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia
środowiskowego, lub
4. usługi w dziennych domach opieki medycznej realizowane zgodnie z dokumentem
„Dzienny dom opieki medycznej - organizacja i zadania (Standard DDOM)” przyjętym
Uchwałą Nr 49/2017/XIV Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w
sektorze zdrowia z dnia 19 września 2017 r.

Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „nie”.

4

Obszar realizacji

Projekt jest realizowany na terenie województwa łódzkiego z wyłączeniem: Miasta Łodzi,
powiatu łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego.

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Minimalna wartość projektu (kosztów ogółem) wynosi 500 000 PLN.
5

Minimalna wartość projektu

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

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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6

Wnioskodawca zobowiązany jest zachować trwałość miejsc świadczenia usług w
ramach DDOM utworzonych w ramach projektu przynajmniej przez okres odpowiadający
okresowi realizacji zadania. Trwałość nie może zostać zachowana ze środków UE, w
tym RPO WŁ na lata 2014-2020.

Trwałość DDOM

Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”, „nie
dotyczy”.

7

Ograniczenie zakresu
funkcjonującego DDOM

wsparcia

dla

Projekt przewiduje stworzenie wyłącznie nowych miejsc w funkcjonującym DDOM

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.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

1

Większa dostępność wsparcia

W celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie
uczestników premiowane będą projekty, w ramach których usługi realizowane będą
również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty.

Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej,
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego,
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

2

Stopień realizacji wskaźnika rezultatu

W celu poprawy dostępności do działań z zakresu deinstytucjonallizacji opieki
medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
projekty zakładające osiągnięcie wskaźnika „Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu” na poziomie co
najmniej 90% otrzymają premię punktową.

Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej,
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego,
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

3

Wnioskodawca lub partner ma podpisany
kontrakt z dyrektorem właściwego OW
NFZ w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej

Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na
podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem
właściwego dla obszaru realizacji projektu Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia.
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Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej,
otrzymują premię punktową tj. 3 punkty za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego,
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

4

Komplementarność usług zdrowotnych

Przy realizacji projektu wykorzystywana jest infrastruktura dofinansowana w ramach
Działania VII.2 RPO WŁ na lata 2014-2020.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów
punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej,
otrzymują premię punktową, tj. 3 punkty za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.

Usługi społeczne realizowane w formule problemowej
Typ projektu - Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb
wynikających z niesamodzielności (usługi społeczne)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

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.

Adresaci wsparcia

Uczestnikami projektu są osoby niesamodzielne ze względu na niepełnosprawność.

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.
Na podstawie 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

1

2
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Okres realizacji projektu

Projekt nie może trwać dłużej niż trzy lata.

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.

Deinstytucjonalizacja usług społecznych

Projekt zakłada realizację usług społecznych świadczonych wyłącznie w społeczności
lokalnej na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu.
Nie ma możliwości tworzenia miejsc świadczenia, usług ani utrzymywania
dotychczas istniejących miejsc w ramach opieki instytucjonalnej.

Zwiększenie
dostępności
opiekuńczych i asystenckich

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

3

4

5

6

usług
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zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie, przy czym
ostateczny wynik negocjacji nie będzie mieć wpływu
na spełnienie kryterium.
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.
Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „nie”, „nie dotyczy”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
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Zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach
chronionych lub wspomaganych

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.

Finansowanie usług

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

Ścieżka wsparcia

Wsparcie odbywa się na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia,
obejmującej również indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej danej osoby
niesamodzielnej.

7

8

9

Preferencje w
społecznych
10

dostępie

do

usług

Projekt przewiduje preferencje w dostępie do usług społecznych dla:
 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z
niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z
niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Pierwszeństwo przed wyżej wymienionymi mają osoby z niepełnosprawnościami,
których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę
samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12
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Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
Na podstawie 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.
Na podstawie 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.
Na podstawie 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.
Na podstawie 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
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marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Trwałość miejsc
społecznych

świadczenia

usług

Zapewniona zostaje 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).

11

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.
Na podstawie 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.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium
Projekt wynika z obowiązującego i
pozytywnie zweryfikowanego przez IZ
RPO WŁ programu rewitalizacji oraz jest
zlokalizowany na obszarze rewitalizacji.

1

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie)
programu rewitalizacji znajdującego się w wykazie prowadzonym przez IŻ 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.
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).
Projekt zakłada, że co najmniej 15% grupy docelowej stanowią mieszkańcy obszaru
rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego
nie tracą punktów przyznanych za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)
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Typ projektu - Rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami – wdrożenie
programów zdrowotnych
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Świadczenia opieki zdrowotnej

Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są wyłącznie przez podmiot wykonujący
działalność leczniczą uprawniony na mocy obowiązującego prawa.

Zgodność z regionalnym programem
zdrowotnym załączonym do Regulaminu
konkursu

Wnioskodawca i partner są zobligowani do realizacji działań projektowych zgodnie z
zakresem Regionalnego Programu Zdrowotnego.

Obszar wsparcia

Projekt może być realizowany tylko na jednym z wymienionych poniżej obszarów
województwa łódzkiego i objąć wsparciem uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
z każdego powiatu danego obszaru. IOK wybierze w każdym obszarze tylko jeden
projekt, który spełni kryteria wyboru projektów i uzyska najwyższą liczbę punktów.
9 obszarów w województwie łódzkim:
1. Miasto Łódź;
2. powiat bełchatowski, powiat radomszczański;
3. Miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski;
4. powiat tomaszowski, powiat opoczyński;
5. Miasto Skierniewice, powiat skierniewicki, powiat rawski;

Na podstawie wniosku o dofinansowanie i danych
zawartych w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl).
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.
Na podstawie 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.
Na podstawie 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.

1

2

3
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6.
7.
8.
9.

powiat łęczycki, powiat kutnowski, powiat łowicki;
powiat poddębicki, powiat zduńskowolski, powiat łaski;
powiat sieradzki, powiat wieruszowski;
powiat wieluński, powiat pajęczański.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Wnioskodawca lub partner ma podpisany
kontrakt z dyrektorem właściwego OW NFZ
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na
podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem
właściwego dla obszaru realizacji projektu Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia. Projektodawca jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku
deklaracji potwierdzającej spełnienie kryterium.

1

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które spełniły ogólne kryteria punktowe
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej,
otrzymują premię punktową tj. 3 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty,
które
nie
spełniają
kryterium
premiującego, nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.

Typ projektu - wsparcie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa łódzkiego w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii z powodu COVID-19
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium
Działania w ramach projektu

1

Definicja
Projekt zakłada wyłącznie działania wspierające bezpieczeństwo zdrowotne na terenie
województwa łódzkiego w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii z
powodu COVID-19

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

Zakres projektu został uzgodniony z
Wojewodą Łódzkim

W ramach kryterium oceniane będzie, czy zakres projektu został uzgodniony z
Wojewodą Łódzkim.

2.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
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DZIAŁANIE IX.2 USŁUGI NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
PODDZIAŁANIE IX.2.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE – ZIT
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca złożył jeden wniosek o
dofinansowanie projektu w ramach danego
konkursu

Wnioskodawca 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.
W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć
kolejny wniosek.
Wnioskodawcą lub partnerem realizującym działania z zakresu deinstytucjonalizacji form
opieki, w szczególności poprzez rozwój form środowiskowych zgodnie z Wytycznymi w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 aktualnymi na dzień ogłoszenia
konkursu jest podmiot wskazany w art. 4 bądź podmiot wykonujący działalność leczniczą
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Z zakresu wsparcia wyłączony jest typ projektu:
• rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki
dla dzieci powyżej 3. roku życia i młodzieży służących integracji społecznej oraz
zapobieganiu patologiom.

Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.

1

Typ beneficjenta
2

Typ projektu
3
Finansowanie usług
4

Wsparcie w ramach projektu nie powoduje:
a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub
opiekuńczych przez beneficjenta/ partnera oraz
b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez
beneficjenta/ partnera usług asystenckich lub opiekuńczych.
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie” .
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo ,„nie” lub „nie dotyczy”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
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Świadczenia opieki zdrowotnej

Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są wyłącznie przez podmiot wykonujący
działalność leczniczą uprawniony na mocy obowiązującego prawa.

Zakres wsparcia

Z zakresu realizacji projektu wyłączone jest wsparcie działalności lub
tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem
wypracowanym w ramach POWER nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami
starszymi.

5

6
Demarkacja
zdrowotnych

usług

społecznych

i

Łączne wydatki na usługi społeczne w danym projekcie nie przekraczają 40% wydatków
kwalifikowanych.

usług

Projekt przewiduje preferencje w dostępie do usług społecznych dla:
- osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
zaburzeniami psychicznymi;
- osób korzystających ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
Pierwszeństwo przed wyżej wymienionymi mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby
niesamodzielne, 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.
Wsparcie dla usług społecznych (opiekuńczych, asystenckich) prowadzi każdorazowo
do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, asystenckich oraz liczby
osób objętych usługami przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku
poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług
opiekuńczych, asystenckich jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w
lokalnej społeczności.
Ponadto wsparcie istniejących mieszkań wspomaganych jest możliwe wyłącznie pod
warunkiem zwiększenia przez danego beneficjenta liczby miejsc świadczenia usług w
postaci mieszkań wspomaganych.
Beneficjent w ramach projektu zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług
opiekuńczych i asystenckich przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu z
zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż dwa lata.

7
Preferencje w
społecznych

dostępie

do

8

Zwiększenie dostępności usług
społecznych
9

Trwałość miejsc świadczenia usług
społecznych
10
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo ,„nie” lub „nie dotyczy”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie” lub „nie dotyczy”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.

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

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo ,„nie” lub „nie dotyczy”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
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Miejsca świadczenia usług wsparte z EFS

Wsparcie ze środków EFS miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich nie
może trwać dłużej niż 3 lata.

11

12

13

Adresaci wsparcia

Lokalizacja biura projektu

Uczestnikami projektu są:
- osoby zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze ŁOM, tj.:
Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski;
- podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i
powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski - w przypadku podmiotów
leczniczych w zakresie szkoleń i doradztwa w celu dostosowania ich do potrzeb osób
niesamodzielnych (wsparcie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
zdrowia na lata 2014-2020 aktualnymi na dzień ogłoszenia konkursu.)
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.

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

KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ ZIT
KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

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.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Zgodność uzasadnienia realizacji i celu

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

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

1

2

Definicja
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Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.
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projektu z diagnozą strategiczną ŁOM

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE
Lp.
Nazwa kryterium
Zintegrowany charakter projektu
/komplementarność projektu EFS –
powiązanie z innymi projektami, które
są zatwierdzone do realizacji
/realizowane /zrealizowane na terenie
ŁOM

1

strategiczna ŁOM zawiera się w całej treści dokumentu Strategii ZIT, w szczególności
zaś w Rozdziale III i IV.
Strategia ZIT, tj. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”
obowiązująca, na dzień ogłoszenia konkursu, będzie każdorazowo wskazywana w
Regulaminie konkursu. Wnioskodawca powinien uzasadnić realizację projektu i jego cel
w kontekście problemów/potrzeb/wyzwań zidentyfikowanych w Strategii ZIT, powołując
się na jej zapisy.

Definicja

Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Sposób weryfikacji

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:

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

- czy przy realizacji projektu będą
wykorzystywane efekty realizacji innego
projektu, czy nastąpi wzmocnienie
trwałości
efektów
jednego
przedsięwzięcia realizacją innego,

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

- czy realizacja projektu jest
uzupełnieniem
innego
przedsięwzięcia/projektu,

- 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.

- czy projekt jest elementem szerszej
strategii realizowanej przez szereg
projektów
komplementarnych/zintegrowanych,

- projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów
komplementarnych/zintegrowanych (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.

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.
PUNKTACJA:
Punktacja przyznawana na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

- czy projekt stanowi ostatni etap
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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.
2

Projekt przyczynia się do realizacji
więcej
niż
jednego
celu
strategicznego
rozwoju
ŁOM

Analiza przez oceniających informacji
zawartych
we
wniosku
o
dofinansowanie, wypełnionego na

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

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt przyczynia się do realizacji więcej niż jednego celu
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określonego w Strategii ZIT

podstawie instrukcji. Oceniane będzie
czy projekt przyczynia się do realizacji
więcej niż jednego celu strategicznego
rozwoju ŁOM wskazanego w Strategii
ZIT.
Wnioskodawca powinien opisać w jaki
sposób jego projekt przyczyni się do
osiągnięcia celu strategicznego rozwoju
ŁOM innego niż cel 5, do którego
realizacji projekt musi przyczyniać się
obligatoryjnie (por. kryterium dostępu nr
1), powołując się na zapisy Strategii
ZIT.
Pozostałe cele strategiczne rozwoju
ŁOM określone są w Strategii ZIT.
Strategia ZIT, tj. „Strategia Rozwoju
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
2020+” obowiązująca, na dzień
ogłoszenia
konkursu,
będzie
każdorazowo
wskazywana
w
Regulaminie konkursu.

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

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).

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

Na podstawie 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).
PUNKTACJA:
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.
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Projekt
jest
realizowany
w
partnerstwie
z
podmiotem
posiadającym siedzibę/ oddział/ filię/
delegaturę czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu na terenie ŁOM
4

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).

Na podstawie 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).
PUNKTACJA:
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.
DZIAŁANIE IX.2 USŁUGI NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
PODDZIAŁANIE IX.2.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE – ZIT
Typ projektu - Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3. roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz
zapobieganiu patologiom
Typ projektu - 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 (wyłącznie usługi społeczne)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

1

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

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
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.

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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Okres realizacji projektu

Projekt nie może trwać dłużej niż trzy lata.

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.

Zwiększenie
dostępności
opiekuńczych i asystenckich

usług

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.

Wsparcie w mieszkaniach chronionych lub
wspomaganych

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.

Finansowanie usług

Realizacja projektu nie przyczynia się do:
 zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych
przez wnioskodawcę/ partnera,

2

3

4

5

6
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Na podstawie 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.
Na podstawie 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.
Na podstawie 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.
Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „nie”, „nie dotyczy”.
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Ścieżka wsparcia

zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez wnioskodawcę/
partnera usług asystenckich lub opiekuńczych.

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 potrzebującej
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

7

Preferencje w
społecznych

8

dostępie

do

usług

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 lub wykluczeniem społecznym
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako
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
aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu,
− 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.

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
Na podstawie 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.
Na podstawie 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.

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.
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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

9

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,):

10

Trwałość miejsc
społecznych

11

świadczenia

usług

9. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
10. kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
11. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii;
12. kompetencje cyfrowe;
13. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
14. kompetencje obywatelskie;
15. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
16. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
−
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).
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Na podstawie 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.
Na podstawie 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.
Na podstawie 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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12

13

Adresaci wsparcia

Lokalizacja biura projektu

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

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.

KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ ZIT
KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
Nazwa kryterium

1

Projekt jest zgodny z odpowiednim celem
strategicznym rozwoju ŁOM określonym w
Strategii ZIT

Definicja

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

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”. Projekty niespełniające
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Zgodność uzasadnienia realizacji i celu
projektu z diagnozą strategiczną ŁOM

2

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE
Lp.
Nazwa kryterium
Zintegrowany
charakter
projektu
/komplementarność projektu EFS –
powiązanie z innymi projektami, które są
zatwierdzone do realizacji /realizowane
/zrealizowane na terenie ŁOM

1

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.

przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych problemów/ potrzeb/ wyzwań.
Wnioskodawca jest zobligowany do uzasadnienia w treści wniosku zgodności realizacji
i celu projektu z diagnozą strategiczną ŁOM określoną w Strategii ZIT. Diagnoza
strategiczna ŁOM zawiera się w całej treści dokumentu Strategii ZIT, w szczególności
zaś w Rozdziale III i IV.
Strategia ZIT, tj. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”
obowiązująca, na dzień ogłoszenia konkursu, będzie każdorazowo wskazywana w
Regulaminie konkursu. Wnioskodawca powinien uzasadnić realizację projektu i jego
cel w kontekście problemów/potrzeb/wyzwań zidentyfikowanych w Strategii ZIT,
powołując się na jej zapisy.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Definicja
Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie,
wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium. Weryfikacja
polega na ocenie zapisów w następującym zakresie:
- czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu,
czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego,
- czy realizacja projektu jest uzupełnieniem innego przedsięwzięcia/projektu,
- czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów
komplementarnych/zintegrowanych,
- czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej
realizowanych przedsięwzięć.
Obszar realizacji przedsięwzięć/ projektów 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.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Sposób weryfikacji
Na podstawie 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.
PUNKTACJA:
Punktacja przyznawana na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
- przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty
realizacji innego projektu, nastąpi wzmocnienie
trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją
innego (czy wskazano jakie konkretnie efekty
projektu/
przedsięwzięcia
komplementarnego/zintegrowanego
(np.
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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.

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/zintegrowanych (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/zintegrowanych
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/zintegrowanych
ostatnim etapem jest oceniany projekt, czy opisano
poprzednie
etapy
przedsięwzięcia
komplementarnego/zintegrowanego i powiązanie z
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nim ocenianego projektu) – 2,5 pkt.
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.
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.

2

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).

3

Na podstawie 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:
PUNKTACJA:
0 pkt. – projekt nie przyczynia się do realizacji więcej
niż jednego celu strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT,
15 pkt. – projekt przyczynia się do realizacji więcej
niż jednego celu strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT.
Na podstawie 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).
PUNKTACJA:
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.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Strona 130

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).

4

Na podstawie 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).
PUNKTACJA:
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.

DZIAŁANIE IX.2 USŁUGI NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
PODDZIAŁANIE IX.2.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE – ZIT
Typ projektu - 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 (wyłącznie usługi zdrowotne)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

1

Dany podmiot występuje tylko raz 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

Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
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więcej niż jednego wniosku przez jeden podmiot występujący w charakterze
wnioskodawcy lub partnera, IOK odrzuca wszystkie wnioski złożone w odpowiedzi na
konkurs.

Świadczenie opieki zdrowotnej

Świadczenia opieki zdrowotnej, realizowane są wyłącznie przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

Działania w ramach projektu

Projekt zakłada świadczenie co najmniej jednej z następujących form wsparcia:
1. usługi pielęgnacyjne / opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
realizowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej lub
2. usługi w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej realizowane w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej lub
3. usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia
środowiskowego.

Zakres wsparcia

W ramach projektu nie jest możliwe przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego oraz tworzenie i

2

3

4
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logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
Na podstawie właściwego oświadczenia w treści
wniosku o dofinansowanie i danych zawartych w
rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl).
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.
Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
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dofinansowywanie funkcjonowania dziennego domu opieki medycznej.

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;

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

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.

5

6
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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.
Na podstawie 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu jednej z wartości
logicznych „tak”, „tak - do negocjacji”, „nie”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej
2014-2020
treść
wniosku
o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia
kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w
zakresie określonym w regulaminie konkursu.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
ogólnych kryteriów merytorycznych.
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KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ ZIT
KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

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.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

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 cel w
kontekście problemów/potrzeb/wyzwań zidentyfikowanych w Strategii ZIT, powołując się
na jej zapisy.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

1

2

Sposób weryfikacji

Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

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:
- 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
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Sposób weryfikacji
Na podstawie 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.
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komplementarnych/zintegrowanych,
- czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej
realizowanych przedsięwzięć.

PUNKTACJA:
Punktacja przyznawana na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.

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.

- 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/zintegrowanego
(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/zintegrowanych (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
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z
wymienionych
projektów/
przedsięwzięć
komplementarnych/zintegrowanych
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/zintegrowanych
ostatnim etapem jest oceniany projekt, czy opisano
poprzednie
etapy
przedsięwzięcia
komplementarnego/zintegrowanego i powiązanie z
nim ocenianego projektu) – 2,5 pkt.
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.
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.

2

Na podstawie 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:
PUNKTACJA:
0 pkt. – projekt nie przyczynia się do realizacji więcej
niż jednego celu strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT,
15 pkt. – projekt przyczynia się do realizacji więcej
niż jednego celu strategicznego rozwoju ŁOM
wskazanego w Strategii ZIT.

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).

Na podstawie 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).
PUNKTACJA:
0 pkt. – projekt nie jest realizowany przez podmiot

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Strona 136

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.
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).

4

Na podstawie 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).
PUNKTACJA:
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 IX.3 ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ
PODDZIAŁANIE IX.3.1 MIEJSCA PRACY W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
L.p.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu
na jeden subregion obejmujący wszystkie powiaty w danym subregionie wskazane
poniżej:

Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.

Subregiony

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.

1

IV subregion: miasto Łódź
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.
Liczba wniosków

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

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

2

3
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie” lub „nie dotyczy”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”.
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podpisaniem umowy.

Kompleksowość wsparcia

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

Dostęp do wsparcia OWES na terenie
każdego wspieranego subregionu

Wnioskodawca zapewnia miejsce świadczenia usług OWES na terenie danego
subregionu, na którym będzie realizował projekt.

Wskaźniki efektywnościowe

Wnioskodawca zapewnia osiągnięcie wskaźników na określonym poziomie:

4

5

6

•

SUBREGION I
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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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu 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.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak”, „tak – do negocjacji”, „nie”.
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
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wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej – minimum
27
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 81

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.

wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%
wskaźnik 6: Liczba inicjatyw/przedsięwzięć, które w wyniku działalności OWES
przyczyniły się do realizacji działań na rzecz reintegracji społecznej na poziomie
minimum 15%
•

SUBREGION II

wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na poziomie –
minimum 30
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 90
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%
wskaźnik 6: Liczba inicjatyw/przedsięwzięć, które w wyniku działalności OWES
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przyczyniły się do realizacji działań na rzecz reintegracji społecznej na poziomie
minimum 15%
•

SUBREGION III

wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na poziomie –
minimum 32
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 97
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%
wskaźnik 6: Liczba inicjatyw/przedsięwzięć, które w wyniku działalności OWES
przyczyniły się do realizacji działań na rzecz reintegracji społecznej na poziomie
minimum 15%
•

SUBREGION IV

wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na poziomie –
minimum 27
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 82
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
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wskaźnik 5: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%
wskaźnik 6: Liczba inicjatyw/przedsięwzięć, które w wyniku działalności OWES
przyczyniły się do realizacji działań na rzecz reintegracji społecznej na poziomie
minimum 15%

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium
Doświadczenie wnioskodawcy

Definicja
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

1
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Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
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 przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.
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KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OSI PRIORYTETOWEJ X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE

DZIAŁANIE X.1 POWRÓT NA RYNEK PRACY OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – KONKURS dedykowany jednostkom sektora finansów
publicznych - dotyczący wsparcia osób poprzez sprawowanie opieki w formie niani
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.
Nazwa kryterium
Definicja

Wsparcie działań ułatwiających
powrót na rynek pracy osobom
sprawującym opiekę nad dziećmi
1.
w wieku do lat 3 poprzez
sprawowanie opieki nad dzieckiem
przez nianię

Obligatoryjnym wsparciem w projekcie są działania ułatwiające powrót na rynek pracy
osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez sprawowanie opieki
nad dzieckiem przez nianię.

Maksymalny okres finansowania
działań realizowanych w projekcie

Projekt zakłada okres finansowania ze środków EFS wynagrodzenia oraz kosztów
składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne niani sprawującej
opiekę względem konkretnego dziecka i opiekuna przez okres nie dłuższy niż 12
miesięcy.

Maksymalny koszt finansowania niani

Wynagrodzenie wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne1 oraz
ubezpieczenie zdrowotne niani sprawującej opiekę są finansowane w ramach projektu
w kwocie nie wyższej niż kwota określona w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej. Kwota określona w projekcie powinna uwzględniać zmiany wynikające z
ww. rozporządzenia.

W ramach konkursu nie jest możliwe finansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi
w formie instytucjonalnej.

2.

3.

Sposób weryfikacji
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów

W przypadku osób pracujących koszty składek na ubezpieczenie społeczne pokrywane w stosownych przypadkach przez ZUS zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50%
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie są objęte dofinansowaniem w ramach projektu. W ramach projektu można sfinansować wyłącznie te składki na ubezpieczenia społeczne, które są opłacane przez rodzica. W przypadku
osób pozostających bez pracy koszty składek na ubezpieczenia społeczne, które są opłacane przez rodzica są wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie.
1
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Ostateczny odbiorca projektu

Grupą docelową w projekcie są osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w
wieku do lat 3.
Osoba pracująca rozumiana zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu.

Standardy i warunki opieki nad
dziećmi

Wnioskodawca zapewnia, iż wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest
realizowane zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

4.

5.

6. Wnioskodawca jest jednostką sektora
finansów publicznych

Realizacja projektu jest możliwa jedynie przez jednostki sektora finansów publicznych.

7. Maksymalny okres realizacji projektu

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca
2023 roku.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
oświadczenia w części „Oświadczenia”/
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie data zakończenia
realizacji projektu nie może przekroczyć
30.06.2023 r., natomiast na etapie realizacji
projektu w uzasadnionych przypadkach i za
zgodą IZ okres ten może zostać wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
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na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo
„nie”
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.
Nazwa kryterium
Definicja
Udzielanie wsparcia na obszarze, na którym
nie ma miejsc opieki (w formie
instytucjonalnej) nad dziećmi do lat 3

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad
dziećmi wieku do lat 3 poprzez sprawowanie opieki przez nianię, realizowane jest na
obszarze (rozumianym jako miejsce świadczenia opieki), na którym nie funkcjonują
instytucjonalne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 (zweryfikowane na podstawie
danych dostępnych na portalu https://empatia.mpips.gov.pl/).

1.
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Sposób weryfikacji
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
zapisów
wniosku
o dofinansowanie w oparciu o dane
w portalu https://empatia.mpips.gov.pl.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie
kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne, weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej
otrzymują
premię punktową tj. 20 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.
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DZIAŁANIE X.1 POWRÓT NA RYNEK PRACY OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – KONKURS dedykowany jednostkom sektora finansów
publicznych i projektom partnerskim z jednostkami sektora finansów publicznych
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.
Nazwa kryterium
Definicja
Trwałość
miejsc
instytucjonalnej

w

formie

Wnioskodawca zapewnia trwałość utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2
lat od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie
projektu. Trwałość jest rozumiana jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w
ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

8.
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Sposób weryfikacji
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie wnioskodawca
zobowiązuje się do zapewnienia trwałości
utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami w ramach projektu
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w
żłobkach, klubach dziecięcych i przez
dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2
lat od daty zakończenia realizacji projektu
określonej w umowie o dofinansowanie
projektu, a w okresie rozliczenia projektu i
zachowania trwałości kryterium weryfikowane
będzie na podstawie zapisów umowy o
dofinansowanie, dotyczących zachowania
trwałości rezultatów projektu
W treści wniosku należy zawrzeć informacje
dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 po ustaniu
finansowania z EFS, tj. informacji, z jakiego
źródła, innego niż środki europejskie, miejsca te
będą utrzymane przez okres minimum 2 lat od
daty zakończenia realizacji projektu, a także
informacji
o
planowanych
działaniach
zmierzających do utrzymania funkcjonowania
tych miejsc opieki po ustaniu finansowania
EFS.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
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Maksymalny okres finansowania
działań realizowanych w projekcie

Projekt zakłada okres finansowania bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych lub dziennego
opiekuna nie dłuższy niż 24 miesiące.

Uzasadnienie
infrastrukturę
financingu

W przypadku zaplanowania w projekcie w ramach cross-financingu inwestycji w
infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3 należy w treści wniosku o dofinansowanie
przedstawić niżej wymienione wszystkie cztery kategorie informacji, wskazujące iż :
a) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz;
b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów
demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat) oraz;
c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z zasadą projektowania
uniwersalnego, o której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 20142020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu oraz;
d) ewentualna adaptacja infrastruktury opiekuńczej dla dzieci do lat 3 prowadzi do
zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub
niepubliczną.
Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej przewidziany w ramach projektu
obejmującego aktywizację zawodową wynosi :

9.

inwestycji
w
w ramach cross-

10.

Projekt zakłada minimalne poziomy
efektywności zatrudnieniowej

11.

- dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym:
• osób w wieku 50 lat i więcej,
• kobiet,
• osób z niepełnosprawnościami,
• osób długotrwale bezrobotnych,
• osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3;
• imigrantów,
• reemigrantów,
- 44,3 %
- dla pozostałych osób nienależących do ww. grup - 60,4 %
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Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie
projektu.,
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie” lub
„nie dotyczy”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.

Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
Sposób i metodologia mierzenia kryterium
efektywności zatrudnieniowej w projekcie
znajduje się w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć
z
udziałem
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na

Strona 147

- dla osób z niepełnosprawnościami w projektach dedykowanych w całości i wyłącznie
osobom z tej grupy – 24%.

Standardy i warunki opieki nad
dziećmi

12.

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wyłącznie wśród tych uczestników projektu,
którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub
osobami biernymi zawodowo2, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub w
okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie podjęły naukę w formach
szkolnych lub otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności
gospodarczej z EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez beneficjenta, jak
i w innych projektach EFS).
Wnioskodawca zapewnia, iż wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest
realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w
• ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
• rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w
sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w
którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
• oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca
2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub
klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna.

przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”, „nie
dotyczy”
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
oświadczenia w części „Oświadczenia”
/
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.

W przypadku osób, które rozpoczynają udział w projekcie w czasie urlopu wychowawczego kryterium efektywności zatrudnieniowej będzie spełnione pod warunkiem zawarcia umowy o pracę po
zakończeniu udziału w projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
2
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Tworzenie miejsc opieki w ramach
jednej placówki

Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach
jednej placówki (kryterium nie dotyczy projektów w ramach których tworzone są miejsca
w formie sprawowania opieki przez dziennego opiekuna)

Kryterium
zostanie
zweryfikowane
podstawie
zapisów
we
wniosku
dofinansowanie projektu

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”, „nie
dotyczy”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.

6.

Kryterium
zostanie
zweryfikowane
podstawie
zapisów
we
wniosku
dofinansowanie projektu

7.

na
o

Warunki i procedury udzielania
wsparcia w formie aktywizacji
zawodowej

Projekty zakładające aktywizację zawodową realizowane są zgodnie z aktualnymi i na
dzień ogłoszenia konkursu Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 20142020

na
o

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”,
„nie dotyczy”
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.

8.

Tworzenie nowych miejsc opieki
jedynie w formie instytucjonalnej

W ramach konkursu obligatoryjnym instrumentem wsparcia jest tworzenie nowych
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nowe miejsca opieki mogą być tworzone
jedynie w nw. formie, tj.:
- żłobka
- klubu dziecięcego
- dziennego opiekuna.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Kryterium
zostanie
zweryfikowane
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.

na

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo
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Tworzone miejsca opieki muszą prowadzić do zwiększenia liczby miejsc opieki
prowadzonych przez daną instytucję.
W ramach konkursu nie są kwalifikowalne koszty opieki pozainstytucjonalnej w postaci
wynagrodzenia niani.

„nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.

9.

10.

Wnioskodawca jest jednostką sektora
finansów publicznych

Maksymalny okres realizacji projektu

Realizacja projektu w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 w formie instytucjonalnej jest możliwa jedynie przez jednostki sektora finansów
publicznych mających siedzibę na terenie gminy, w której tworzone są miejsca opieki.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca
2023 roku.
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na

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie data zakończenia
realizacji projektu nie może przekroczyć
30.06.2023 r., natomiast na etapie realizacji
projektu w uzasadnionych przypadkach i za
zgodą IZ okres ten może zostać wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo
„nie”
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
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kryteriów merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
Tworzenie miejsc opieki na obszarze o niskim
wskaźniku dzieci do lat 3 objętych opieką
żłobkową

Miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 jest tworzone wyłącznie w gminach z terenu
województwa łódzkiego, w których opieką instytucjonalną (w ramach żłobków, klubów
dziecięcych lub usług opiekuna dziennego) objętych jest mniej niż 4% dzieci w wieku do
lat 3 zamieszkałych w danej gminie.

Realizacja usług w zakresie opieki nad
dziećmi do lat 3 przez jednostki sektora
finansów publicznych i podmioty ekonomii
społecznej

W ramach projektu zakłada się realizację usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
przez jednostki sektora finansów publicznych w partnerstwie z podmiotami ekonomii
społecznej. „Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 aktualnych na dzień
ogłoszenia konkursu.

2.

2.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Sposób weryfikacji
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
zapisów
wniosku
o
dofinansowanie i listy gmin o
największym zapotrzebowaniu na
usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat
3, stanowiącej
załącznik do
Regulaminu konkursu.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie
kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne, weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej
otrzymują
premię punktową tj. 20 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
zapisów
wniosku
o dofinansowanie,
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie
kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej
otrzymują
premię punktową tj.10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów
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Komplementarność projektu ze wsparciem
udzielanym z EFRR w ramach osi
priorytetowej VII RPO WŁ

W ramach projektu zakłada się komplementarność wsparcia w zakresie tworzenia
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ze wsparciem udzielanym z EFRR w ramach
osi priorytetowej VII RPO WŁ.

Komplementarność projektu z resortowym
Programem „MALUCH+”.

W ramach projektu zakłada się komplementarność wsparcia w zakresie tworzenia
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z resortowym Programem „MALUCH+”.

3.

4.

przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie
kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej
otrzymują
premię
punktową tj.5 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie
kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej
otrzymują
premię
punktową tj.15 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.

DZIAŁANIE X.1 POWRÓT NA RYNEK PRACY OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 –KONKURS dedykowany wszystkim podmiotom uprawnionym do
ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.
Nazwa kryterium
Definicja
Trwałość miejsc w formie instytucjonalnej

Wnioskodawca zapewnia trwałość utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w
żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat
od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu.
Trwałość jest rozumiana jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w ramach
utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

1.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Sposób weryfikacji
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie
wnioskodawca zobowiązuje się do
zapewnienia trwałości utworzonych i
dostosowanych do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami w ramach
projektu miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3, w żłobkach, klubach
dziecięcych i przez dziennego
opiekuna, przez okres co najmniej 2
lat od daty zakończenia realizacji
projektu określonej w umowie o
dofinansowanie projektu, a w okresie
rozliczenia projektu i zachowania
trwałości kryterium weryfikowane
będzie na podstawie zapisów umowy
o
dofinansowanie,
dotyczących
zachowania trwałości rezultatów
projektu
W treści wniosku należy zawrzeć
informacje
dotyczące
sposobu
utrzymania funkcjonowania miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 po ustaniu
finansowania z EFS, tj. informacji, z
jakiego źródła, innego niż środki
europejskie, miejsca te będą
utrzymane przez okres minimum 2 lat
od daty zakończenia realizacji
projektu, a także informacji o
planowanych
działaniach
zmierzających
do
utrzymania
funkcjonowania tych miejsc opieki po
ustaniu finansowania EFS.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
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Okres dostosowania placówki

Projekt zakłada okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu na
dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych
opiekunów.

Maksymalny okres finansowania działań
realizowanych w projekcie

Projekt zakłada okres finansowania bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna nie
dłuższy niż 24 miesiące.

Uzasadnienie inwestycji w infrastrukturę
w ramach cross-financingu

W przypadku zaplanowania w projekcie w ramach cross-financingu inwestycji w
infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3 należy w treści wniosku o dofinansowanie
przedstawić niżej wymienione wszystkie cztery kategorie informacji, wskazujące iż :
a) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz;
b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów
demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat) oraz;

2.

3.

4.
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polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”. Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.,
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie” lub „nie
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Projekt zakłada minimalne
efektywności zatrudnieniowej

poziomy

- dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym:
• osób w wieku 50 lat i więcej,
• kobiet,
• osób z niepełnosprawnościami,
• osób długotrwale bezrobotnych,
• osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3;
• imigrantów,
• reemigrantów,
- 44,3%
- dla pozostałych osób nienależących do ww. grup - 60,4%.
- dla osób z niepełnosprawnościami w projektach dedykowanych w całości i
wyłącznie osobom z tej grupy – 24%

5.

6.

c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego, o
której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia
konkursu oraz;
d) ewentualna adaptacja infrastruktury opiekuńczej dla dzieci do lat 3 prowadzi do
zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub
niepubliczną.
Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej przewidziany w ramach projektu
obejmującego aktywizację zawodową wynosi :

Standardy i warunki opieki nad dziećmi

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wyłącznie wśród tych uczestników projektu,
którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub
osobami biernymi zawodowo3, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub w okresie
3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie podjęły naukę w formach szkolnych lub
otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS
(zarówno w danym projekcie realizowanym przez beneficjenta, jak i w innych projektach
EFS).
Wnioskodawca zapewnia, iż wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest
realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w

dotyczy”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Sposób i metodologia mierzenia
kryterium
efektywności
zatrudnieniowej w projekcie znajduje
się w Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020 aktualnych na
dzień ogłoszenia konkursu. Kryterium
zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”, „nie dotyczy”
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie oświadczenia w części

W przypadku osób, które rozpoczynają udział w projekcie w czasie urlopu wychowawczego kryterium efektywności zatrudnieniowej będzie spełnione pod warunkiem zawarcia umowy o pracę po
zakończeniu udziału w projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
3
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•
•
•

Tworzenie miejsc opieki w ramach jednej
placówki

ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w
sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym
ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie
dziecięcym oraz dziennego opiekuna.

Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach
jednej placówki (kryterium nie dotyczy projektów w ramach których tworzone są miejsca w
formie sprawowania opieki przez dziennego opiekuna)

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy”
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu

7.

8.

„Oświadczenia”
/ zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu.

Warunki i procedury udzielania wsparcia
w formie aktywizacji zawodowej

Projekty zakładające aktywizację zawodową realizowane są zgodnie z aktualnymi na dzień
ogłoszenia konkursu Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” „nie”, „nie
dotyczy”
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
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odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.

9.

Tworzenie nowych miejsc opieki jedynie
w formie instytucjonalnej

10.
Doświadczenia wnioskodawcy

W ramach konkursu obligatoryjnym instrumentem wsparcia jest tworzenie nowych miejsc
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nowe miejsca opieki mogą być tworzone jedynie w
nw. formie, tj.:
- żłobka
- klubu dziecięcego
- dziennego opiekuna.
Tworzone miejsca opieki muszą prowadzić do zwiększenia liczby miejsc opieki
prowadzonych przez daną instytucję.
W ramach konkursu nie są kwalifikowalne koszty opieki pozainstytucjonalnej w postaci
wynagrodzenia niani.

Wnioskodawca posiada minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu placówki opieki
nad dziećmi do lat 3 lub prowadzeniu przedszkola/ oddziału przedszkolnego lub
prowadzeniu innej formy wychowania przedszkolnego.

Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu oraz
odpowiednich rejestrów. W ocenie
kryterium brane pod uwagę będzie
wyłącznie
doświadczenie
wnioskodawcy a nie partnera.
Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
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Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

11.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2023
roku.

Maksymalny okres realizacji projektu

Maksymalny
uczestnika

koszt

przypadający

na

Projekt zakłada całkowity koszt przypadający na jednego uczestnika projektu na
maksymalnym poziomie 32 000 zł.

12.

Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie data
zakończenia realizacji projektu nie
może przekroczyć 30.06.2023 r.,
natomiast na etapie realizacji projektu
w uzasadnionych przypadkach i za
zgodą IZ okres ten może zostać
wydłużony.
Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium
są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych .
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające
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przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
Tworzenie miejsc opieki na obszarze o niskim
wskaźniku dzieci do lat 3 objętych opieką
żłobkową

Miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 jest tworzone wyłącznie w gminach z terenu
województwa łódzkiego, w których opieką instytucjonalną (w ramach żłobków, klubów
dziecięcych lub usług opiekuna dziennego) objętych jest mniej niż 4% dzieci w wieku do
lat 3 zamieszkałych w danej gminie.

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych
lub dziennego opiekuna przez jednostki
samorządu terytorialnego.

W ramach projektu zakłada się utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego
nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków, klubów
dziecięcych lub dziennego opiekuna.

1.

2.
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Sposób weryfikacji
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
zapisów
wniosku
o
dofinansowanie i listy gmin o
największym zapotrzebowaniu na
usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat
3, stanowiącej
załącznik do
Regulaminu konkursu.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie
kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne, weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej
otrzymują
premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie
kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne
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Realizacja usług w zakresie opieki nad
dziećmi do lat 3 przez podmioty ekonomii
społecznej lub podmioty ekonomii społecznej
i administrację publiczną

W ramach projektu zakłada się realizację usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
przez podmioty ekonomii społecznej lub przez administrację publiczną w partnerstwie z
podmiotami ekonomii społecznej. „Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć
zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu.

Komplementarność projektu ze wsparciem
udzielanym z EFRR w ramach osi
priorytetowej VII RPO WŁ

W ramach projektu zakłada się komplementarność wsparcia w zakresie tworzenia
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ze wsparciem udzielanym z EFRR w ramach
osi priorytetowej VII RPO WŁ.

3.

4.
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weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej
otrzymują
premię
punktową tj.20 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
zapisów
wniosku
o dofinansowanie,
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie
kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej
otrzymują
premię
punktową tj.10 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie
kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej
otrzymują
premię
punktową tj.5 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych
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Komplementarność projektu z resortowym
Programem „MALUCH+”.

W ramach projektu zakłada się komplementarność wsparcia w zakresie tworzenia
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z resortowym Programem „MALUCH+”.

5.

na ocenie merytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie
kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej
otrzymują
premię
punktową tj.10 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.

DZIAŁANIE X.2 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIAŁANIE X.2.1 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I ICH PRACOWNIKÓW
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp

1

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt zakłada rozliczenie kosztów
usług rozwojowych zrealizowanych
wyłącznie przez podmioty wpisane
do Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Wsparcie udzielone na rzecz przedsiębiorców i pracowników
przedsiębiorstw sektora MŚP zostanie udzielone na
dofinansowanie usług rozwojowych świadczonych przez
podmioty wpisane do BUR zgodnie z aktualnymi na dzień
ogłoszenia konkursu Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.
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pracowników do zmian na lata 2014-2020.

2

Projekt zakłada dystrybucję środków
w ramach Podmiotowego Systemu
Finansowania
WŁ,
z
wykorzystaniem systemu bonowego

W ramach projektu wsparcie udzielone na rzecz przedsiębiorców
i pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP dystrybuowane
będzie za pośrednictwem bonów rozwojowych.
W projekcie zapewnione będzie narzędzie preferencji w postaci
zwiększonego poziomu dofinansowania o 10 punktów
procentowych w stosunku do reguł PSF dla osób pracujących
w wieku 50 lat i więcej. Dofinansowanie dla pojedynczej usługi
rozwojowej nie może przekroczyć 80%.

3

Projekt zapewni preferencyjne
wsparcie dla osób pracujących w
wieku 50 lat i więcej

Osoba pracująca rozumiana jest jako personel przedsiębiorstwa
zgodnie z §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020

Kryterium będzie weryfikowane na a podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

Wiek uczestnika określany na podstawie daty urodzenia i
ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Planuje się, iż 40 % osób objętych wsparciem w projekcie
stanowić będą osoby pracujące (łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej.

4

5

Projekt zapewni odpowiedni udział
osób pracujących w wieku 50 lat i
więcej

Projekt zapewni preferencyjne
wsparcie dla osób pracujących o

Osoba pracująca rozumiana jest jako personel przedsiębiorstwa
zgodnie z §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020

Kryterium będzie weryfikowane a podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

Wiek uczestnika określany na podstawie daty urodzenia i
ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
W projekcie zapewnione będzie narzędzie preferencji w postaci
zwiększonego poziomu dofinansowania o 10 punktów

Kryterium będzie weryfikowane a podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
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niskich kwalifikacjach

procentowych w stosunku do reguł PSF dla osób pracujących
o niskich kwalifikacjach. Dofinansowanie dla pojedynczej
usługi rozwojowej nie może przekroczyć 80%
Osoba pracująca rozumiana jest jako personel przedsiębiorstwa
zgodnie z §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020.

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

Niskie kwalifikacje rozumiane są jako posiadanie wykształcenia
na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów
wykształcenia zawarta jest w załączniku nr 2 do Wytycznych w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień
ogłoszenia konkursu.
Planuje się, iż 40 % objętych wsparciem w projekcie stanowić
będą osoby pracujące (łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) o niskich kwalifikacjach

6

Projekt zapewni odpowiedni udział
osób pracujących o niskich
kwalifikacjach

Osoba pracująca rozumiana jest jako personel przedsiębiorstwa
zgodnie z §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020.
Niskie kwalifikacje rozumiane są jako posiadanie wykształcenia
na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów
wykształcenia zawarta jest w załączniku nr 2 do Wytycznych w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień
ogłoszenia konkursu

7

Projekt zapewni preferencyjne
wsparcie dla przedsiębiorstw
wysokiego wzrostu

W projekcie zapewnione będzie narzędzie preferencji w postaci
zwiększonego poziomu dofinansowania o 10 punktów
procentowych w stosunku do reguł PSF dla przedsiębiorstw
wysokiego wzrostu. Dofinansowanie dla pojedynczej usługi

Kryterium będzie weryfikowane a podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

Kryterium będzie weryfikowane a podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
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rozwojowej nie może przekroczyć 80%

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

przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o
największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w
regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące
w okresie ostatnich trzech lat średnioroczny przyrost przychodów
o 20% i więcej

W projekcie zapewniony zostanie poziom dofinansowania:

8

9

Poziom dofinansowania dla MŚP
wynikający z reguł PSF

Projekt jest zgodny z wymogami
określonymi w regulaminie konkursu

•
•

dla mikro i małych przedsiębiorstw - 80% kosztów
usługi rozwojowej
dla średnich przedsiębiorstw – 50% kosztów usługi
rozwojowej

Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie
konkursu, w szczególności z "Regulaminem dla Operatora
(Beneficjenta) dotyczącym udzielania wsparcia w ramach
Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego”
.

Kryterium będzie weryfikowane a podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”. Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane
Spełnienie/ wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium
Projekt zakłada dystrybucję środków z
wykorzystaniem elektronicznego
systemu bonowego

1

Definicja
W ramach projektu wsparcie udzielone na rzecz przedsiębiorców i
pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP dystrybuowane będzie za
pośrednictwem elektronicznych bonów rozwojowych.

Sposób weryfikacji
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie
w
zakresie
szczegółowego
opisu
funkcjonalności systemu, jego parametrów i założeń.
Brak opisu parametrów i założeń systemu obiegu bonów
uniemożliwia ocenę jego funkcjonalności oraz racjonalności
planowanych wydatków na jego uruchomienie.
Kryterium zerojedynkowe
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-
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merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 20 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej
Projekt bazuje na elektronicznym
systemie obsługi bonów rozwojowych
wypracowanym w ramach projektu
PSF.
2

W ramach projektu wsparcie udzielone na rzecz przedsiębiorców i
pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP dystrybuowane będzie za
pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi bonów rozwojowych
wypracowanego w ramach jednego z projektów wdrażanych w oparciu o PSF.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie
w
zakresie
szczegółowego
opisu
funkcjonalności systemu, jego parametrów i założeń.
Kryterium zerojedynkowe
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 20 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej
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DZIAŁANIE X.2 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIAŁANIE X.2.2 WDROŻENIE PROGRAMÓW TYPU OUTPLACEMENT
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

Nazwa kryterium

1
Maksymalny okres realizacji projektu

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt zakłada okres realizacji nie przekraczający 24
miesięcy.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projekt nie
może przekroczyć 24 miesięcy, natomiast na etapie realizacji projektu w
uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

Wsparcie realizowane w ramach projektów w formie:
•
•
•
•

szkoleń,
doradztwa zawodowego,
pośrednictwa pracy,
bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających
podjąć działalność gospodarczą
organizacji staży

•
2.

3
Standard udzielania wsparcia

jest zgodne z
o

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 20142020 aktualnymi na dzień ogłoszenia konkursu;
o Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze przystosowania
przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata
2014-2020
aktualnymi na dzień ogłoszenia
konkursu.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.
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3.

l
Kompleksowość wsparcia

Maksymalna liczba złożonych
wniosków

4.

Projekt outplacementowy obejmuje kompleksowy zestaw
działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb
uczestników projektu. Obligatoryjnym elementem projektu
outplacemetowego jest doradztwo zawodowe połączone z
przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, oprócz
którego Wnioskodawca musi zaplanować w ramach projektu
co najmniej 2 inne formy wsparcia dobierane indywidualnie w
zależności od potrzeb konkretnego uczestnika, spośród
wymienionych w Regulaminie konkursu.
Podmiot (wnioskodawca / partner) występuje maksymalnie 1
raz w ramach danego konkursu.
Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się do
występowania
danego
podmiotu
w
charakterze
wnioskodawcy bądź partnera. Oznacza to, że możliwe jest
złożenie w konkursie przez jeden podmiot maksymalnie
jednego wniosku, bez względu na to, czy dany podmiot
występuje w charakterze wnioskodawcy czy jako partner.
W przypadku wpływu do IOK więcej niż jednego wniosku, w
których występuje beneficjent lub partner Instytucja
Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w
odpowiedzi na konkurs wnioski.
W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o
dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny
wniosek w ramach trwającego naboru dla danego konkursu

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie rejestru złożonych wniosków o
dofinansowanie w konkursie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium

Projekt
zapewni
preferencyjne
wsparcie dla grup w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy: kobiet, osób o
1. 2
najniższych kwalifikacjach, osób z
niepełnosprawnościami, osób w wieku
54 lat i więcej

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach projektu zakłada się, że co najmniej 50% osób
biorących udział w projekcie stanowią kobiety lub osoby o
najniższych
kwalifikacjach
lub
osoby
z
niepełnosprawnościami lub osoby w wieku 54 lat i więcej.
Definicja osób o najniższych kwalifikacjach jest zgodna z
definicją osób z wykształceniem podstawowym i
gimnazjalnym określoną przy wskaźniku „liczba osób z
wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych
wsparciem w programie” w załączniku nr 2 do Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020. aktualnych na

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu
Kryterium zerojedynkowe
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
zerojedynkowe i punktowe weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj.10 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno- merytorycznej.
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dzień ogłoszenia konkursu Definicja osób z
niepełnosprawnościami zgodna definicją zawartą przy
wskaźniku „liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie” w załączniku nr 2 do Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na
dzień ogłoszenia konkursu.
Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z
udziałem środków EFS w poprzednich perspektywach
finansowych i jest komplementarny z rozwiązaniami
wypracowanymi w obecnej perspektywie.

Adaptacja rozwiązań

2.

3

Tworzenie
miejsc
przedsiębiorstwach
społecznej.
3.

pracy
w
ekonomii

W ramach projektu wykorzystywane są narzędzia
umożliwiające tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach
społecznych, w tym w szczególności w odniesieniu do
pracowników po 50. roku życia oraz osób z
niepełnosprawnościami, na warunkach określonych w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020 aktualnych na dzień
ogłoszenia konkursu.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu, który powinien zawierać:
1) Krótki opis rozwiązania / produktu, który ma być wykorzystany w
projekcie;
2) Sposób w jaki wybrane rozwiązanie / produkt ma być zaadaptowany /
wykorzystany w projekcie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie merytorycznej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Kryterium zerojedynkowe
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
zerojedynkowe i punktowe weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj.10 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
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 X.3 OCHRONA, UTRZYMANIE I PRZYWRÓCENIE ZDROWIA
PODDZIAŁANIE X.3.1 PROGRAMY Z UWZGLĘDNIENIEM REHABILITACJI MEDYCZNEJ UŁATWIAJĄCE POWROTY DO PRACY ORAZ UMOŻLIWIAJĄCE WYDŁUŻENIE
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – PROGRAM EDUKACYJNO - REHABILITACYJNY W ZABURZENIACH NERWICOWYCH, ZWIĄZANYCH ZE STRESEM I POD POSTACIĄ SOMATYCZNĄ
DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium
Zgodność z regionalnym
programem zdrowotnym

1.

Skuteczność działań
prozatrudnieniowych

Definicja

Sposób weryfikacji

Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z
zakresem regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) załączonego do regulaminu
konkursu, w zakresie:
− okresu realizacji;
− celu;
− kwalifikacji i naboru uczestników,
− działań podejmowanych w ramach RPZ,
− warunków realizacji, w tym dotyczących personelu, wyposażenia i warunków
lokalowych.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie. Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak” ,„nie” albo „do
negocjacji”
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.

W projekcie planuje się zapewnienie na poziomie minimum 10% wszystkich
uczestników Programu efektywności działań prozatrudnieniowych mierzonej za pomocą
dwóch wskaźników:
•

2.

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

wskaźnik powinien być osiągnięty na poziomie co najmniej 10% w odniesieniu do
wszystkich uczestników Programu

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wskaźników
określonych we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

oraz
•

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały zatrudnienie

wskaźnik powinien być osiągnięty na poziomie co najmniej 10% w odniesieniu do
uczestników Programu w wieku 50+
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Świadczenia opieki zdrowotnej

3.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest możliwe przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej oraz
przez osoby z fachowymi uprawnieniami wskazanymi w Programie (w zależności od
rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ).

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Lp.
Wnioskodawca lub partner jest
podmiotem udzielającym
świadczeń opieki zdrowotnej w
rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna
1.

Dostępność świadczeń
zdrowotnych

2.

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na
podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub innym
Płatnikiem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej

W celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie
uczestników premiowane będą projekty, w ramach których usługi realizowane będą
również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty. W projekcie
zapewniony zostanie dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu tygodnia tak, aby
umożliwić korzystanie z nich osobom pracującym. Z projektu powinno wynikać
zobowiązanie do realizacji świadczeń w ramach programu przynajmniej 2 dni w
tygodniu w godzinach popołudniowych po godzinie 18:00 oraz w wybrane dni wolne od
pracy – co najmniej jedną sobotę w miesiącu.
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
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Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.
Wnioskodawca lub partner posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy o
akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do
przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty
podpisania przez dany podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu
akredytacyjnego) lub posiada certyfikat normy EN 15224-Usługi Ochrony Zdrowia System Zarządzania Jakością.

Akredytacja

3.

Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
- 10 punktów w przypadku posiadania akredytacji lub

Współpraca
pozarządową

4.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie

z

organizacją

Projekt zakłada współpracę pomiędzy beneficjentem/Partnerem oraz:
• organizacją pozarządową, której działalność statutowa związana jest z
edukacją prozdrowotną, promocją zdrowia lub promocją zdrowego trybu
życia, w szczególności w obszarze zdrowia psychicznego, somatycznego,
posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie
i/lub
•

partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty
świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

- 5 punktów w przypadku okresu przygotowawczego do
akredytacji/posiadania certyfikatu normy EN 15224 – Usługi
Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.

DZIAŁANIE X.3 OCHRONA, UTRZYMANIE I PRZYWRÓCENIE ZDROWIA
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PODDZIAŁANIE X.3.1 PROGRAMY Z UWZGLĘDNIENIEM REHABILITACJI MEDYCZNEJ UŁATWIAJĄCE POWROTY DO PRACY ORAZ UMOŻLIWIAJĄCE WYDŁUŻENIE
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – PROGRAM REHABILITACYJNY DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium
Zgodność z regionalnym
programem zdrowotnym

1.

Skuteczność działań w wymiarze
zatrudnieniowym

Definicja

Sposób weryfikacji

Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie powinny być
zgodne z zakresem regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) załączonego do
regulaminu konkursu, w zakresie:
− okresu realizacji;
− celu;
− kryteriów kwalifikacji uczestników do projektu,
− działań podejmowanych w ramach RPZ,
− warunków realizacji, w tym dotyczących personelu, wyposażenia i
warunków lokalowych.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie. Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” ,„nie” albo „do
negocjacji”
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.

W projekcie planuje się zapewnienie skuteczności działań w wymiarze
zatrudnieniowym na poziomie minimum 10% wszystkich uczestników objętych
wsparciem dotyczącym rehabilitacji, mierzonej za pomocą dwóch wskaźników
rezultatu bezpośredniego:
•

2.

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

wskaźnik powinien być osiągnięty na poziomie co najmniej 10% w odniesieniu do
uczestników Programu objętych wsparciem dotyczącym rehabilitacji

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane
Spełnienie/ wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wskaźników
określonych we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane. Spełnienie/ wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.

oraz
•

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu
podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie

wskaźnik powinien być osiągnięty na poziomie co najmniej 10% w odniesieniu do
uczestników Programu w wieku 50+ objętych wsparciem dotyczącym rehabilitacji.
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Świadczenia opieki zdrowotnej

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest możliwe przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej
oraz przez osoby z fachowymi uprawnieniami wskazanymi w Programie (w
zależności od rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ).

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie/ wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Udział w projekcie osób w wieku
50+

Planuje się, że co najmniej 20% osób objętych wsparciem w projekcie stanowią
osoby powyżej 50-tego roku życia.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie/ wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Udzielanie świadczeń na terenie co
najmniej dwóch powiatów
województwa łódzkiego

W celu zwiększenia dostępności do świadczeń Wnioskodawca zapewnia udzielanie
świadczeń dotyczących rehabilitacji na terenie co najmniej dwóch powiatów
województwa łódzkiego.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie/ wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

3.

4.

5.
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KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

W celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie
uczestników premiowane będą projekty, w ramach których usługi realizowane
będą również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty. W
projekcie zapewniony zostanie dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu
tygodnia tak, aby umożliwić korzystanie z nich osobom pracującym. Z projektu
powinno wynikać zobowiązanie do realizacji świadczeń w ramach programu
przynajmniej 2 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych po godzinie 18:00
oraz w wybrane dni wolne od pracy – co najmniej jedną sobotę w miesiącu.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie

Lp.
Dostępność świadczeń
zdrowotnych

1.

Akredytacja

2.

3.

Wnioskodawca lub partner jest
podmiotem udzielającym
świadczeń opieki zdrowotnej w

Wnioskodawca lub partner realizujący świadczenia rehabilitacyjne posiada
akredytację wydaną na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia lub
jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej
(okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot
umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego) lub posiada
certyfikat normy EN 15224-Usługi Ochrony Zdrowia - System Zarządzania
Jakością.

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
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Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
- 10 punktów w przypadku posiadania akredytacji lub
- 5 punkty w przypadku okresu przygotowawczego do
akredytacji/posiadania certyfikatu normy EN 15224 – Usługi
Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie
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rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna

Współpraca z organizacją
pozarządową

zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej z dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia (NFZ) lub innym Płatnikiem (następcą prawnym)
zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt zakłada współpracę pomiędzy beneficjentem/Partnerem oraz:
•

4.
•

organizacją pozarządową, której działalność statutowa związana jest z
edukacją prozdrowotną, promocją zdrowia lub promocją zdrowego
trybu życia, w szczególności w obszarze edukacji onkologicznej,
posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie.
i/lub
partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym
podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
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Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
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DZIAŁANIE X.3 OCHRONA, UTRZYMANIE I PRZYWRÓCENIE ZDROWIA
PODDZIAŁANIE X.3.2 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE CHORÓB BĘDĄCYCH ISTOTNYM PROBLEMEM ZDROWOTNYM REGIONU
PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SKÓRY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CZERNIAKA ZŁOŚLIWEGO DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Zgodność z regionalnym programem
zdrowotnym

Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie powinny być
zgodne z zakresem regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) załączonego do
regulaminu konkursu, w zakresie:
− okresu realizacji;
− celu;
− kwalifikacji i naboru uczestników;
− działań podejmowanych w ramach RPZ, warunków realizacji, w tym
dotyczących personelu, wyposażenia i warunków lokalowych.

Wnioskodawca lub partner jest
podmiotem leczniczym udzielającym
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
POZ

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub innym Płatnikiem
(następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej.

Świadczenia opieki zdrowotnej

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest możliwe przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej
(w zależności od rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ).

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” ,„nie” albo „do negocjacji”
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.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

1.

2.

3.
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Udział w projekcie osób w wieku 50 lat
i więcej

Planuje się, iż co najmniej 40% osób objętych wsparciem w projekcie stanowić
będą osoby w wieku 50 lat i więcej. Wiek uczestników określany jest na podstawie
daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Maksymalna wartość projektu

Planowana wartość projektu nie przekracza 1 mln zł.

Maksymalny okres realizacji projektu

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 31
października 2023 roku.

4.

5.

6.

Liczba złożonych wniosków
7.

Projektodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie
w ramach konkursu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby złożonych
wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs przyjmuje
jedynie pierwszy złożony przez niego wniosek.
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Wartość docelowa określonego przez Wnioskodawcę
wskaźnika powinna stanowić co najmniej 40% wartości
docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób objętych
programem zdrowotnym dzięki EFS”.
Kryterium zerojedynkowe -weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu.
Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie data zakończenia
realizacji projektu nie może przekroczyć 31 października 2023
roku, natomiast na etapie realizacji projektu w uzasadnionych
przypadkach i za zgodą IZ okres ten może zostać wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje
dokonanie
oceny
spełnienia
kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie rejestru
złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
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odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

Nazwa kryterium

Definicja

Koncentracja działań na obszarach
miejscowości poniżej 20 tys.
mieszkańców, obszarach wiejskich oraz
miastach średnich.

Zakłada się, że co najmniej 30% wszystkich osób objętych wsparciem stanowią
osoby, które:
1. zamieszkują w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym
w szczególności na obszarach wiejskich.
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby
przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem
urbanizacji (DEGURBA kategoria 3).
Wykaz obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji
(DEGURBA kategoria 3) znajduje się na stronie”:
https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/102-podrecznik-beneficjenta-14/Wykaz-gmin-z-wojewodztwa-Lodzkiego-zgodnie-z-klasyfikacjiDEGURBA.xlsx
i/lub
2. zamieszkują miasta średnie, w tym w szczególności miasta średnie
tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
Miasto średnie należy rozumieć jako miasto powyżej 20 tys.
mieszkańców, z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą
ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicą powiatu. Lista miast
średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do „Delimitacji miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze” opracowanej na potrzeby
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;

Sposób weryfikacji

Lp.

1.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Wartość docelowa określonego przez Wnioskodawcę
wskaźnika powinna stanowić co najmniej 30% wartości
docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób objętych
programem zdrowotnym dzięki EFS”.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 15 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze to miasto
zidentyfikowane jako jedno z miast średnich w największym stopniu
tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Lista miast średnich tracących
funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do
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Edukacja kadr medycznych, branży
beauty i rehabilitantów

„Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”
opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
Projekt przewiduje działania edukacyjne kierowane do kadr medycznych, branży
beauty i rehabilitantów, wskazane jako fakultatywne w RPZ.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.

2.

Dostępność świadczeń zdrowotnych

3.

Partnerstwo z organizacją pozarządową
i/lub partnerem społecznym

W celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie
uczestników premiowane będą projekty, w ramach których usługi realizowane
będą również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty.
W projekcie zapewniony zostanie dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu
tygodnia tak, aby umożliwić korzystanie z nich osobom pracującym. Z projektu
powinno wynikać zobowiązanie do realizacji świadczeń w ramach programu
przynajmniej 2 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych po godzinie 18:00
oraz w wybrane dni wolne od pracy – co najmniej jedną sobotę w miesiącu.

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.

Projekt zakłada partnerstwo pomiędzy podmiotem wykonującym działalność
leczniczą oraz:

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.

•
4.

organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów,
posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań
profilaktycznych dotyczących nowotworów skóry,

i/lub
•

partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym
podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i
gwarantującym udział takich podmiotów w projekcie.
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Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
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Akredytacja

Z partnerstwa powinna wynikać wartość dodana, w tym w zakresie działań
świadomościowych.

punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Wnioskodawca lub partner posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy
o akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do
przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od
daty podpisania przez dany podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia
przeglądu akredytacyjnego) lub posiada certyfikat normy EN 15224-Usługi
Ochrony Zdrowia - System Zarządzania Jakością.
Informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie muszą potwierdzić pełne
brzmienie definicji kryterium.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.

5.

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
- 5 punktów w przypadku posiadania akredytacji
lub

Komplementarność projektu

6.

Kryterium zerojedynkowe.

Projekt jest realizowany w sposób komplementarny do innych projektów
finansowanych ze środków UE (również realizowanych we wcześniejszych
okresach programowania), ze środków krajowych lub innych źródeł.
Wnioskodawca wykazał komplementarność w oczekiwanym zakresie z co
najmniej dwoma projektami.
Przez komplementarność projektów należy rozumieć ich dopełnianie się
prowadzące do realizacji określonego celu. Do uznania projektów za
komplementarne nie jest wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub
wspólnego celu, gdyż ten warunek może być wypełniony w odniesieniu do
projektów konkurujących ze sobą. Warunkiem koniecznym do określenia
projektów jako komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, wykluczający
powielanie się działań.
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- 3 punkty w przypadku okresu przygotowawczego do
akredytacji/posiadania certyfikatu normy EN 15224 – Usługi
Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
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DZIAŁANIE X.3 OCHRONA, UTRZYMANIE I PRZYWRÓCENIE ZDROWIA
PODDZIAŁANIE X.3.2 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE CHORÓB BĘDĄCYCH ISTOTNYM PROBLEMEM ZDROWOTNYM REGIONU
PROGRAM DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DOTYCZĄCY PROFILAKTYKI W ZAKRESIE MIAŻDŻYCY TĘTNIC I CHORÓB SERCA POPRZEZ EDUKACJĘ OSÓB
Z PODWYŻSZONYMI CZYNNIKAMI RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO NA LATA 2019 – 2023 (ŁORDIAN)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

Zgodność z regionalnym programem
zdrowotnym

Nazwa kryterium

Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie powinny być
zgodne z zakresem regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) załączonego do
regulaminu konkursu, w zakresie:
− okresu realizacji;
− celu;
− kwalifikacji i naboru uczestników,
− działań podejmowanych w ramach RPZ,
− warunków realizacji, w tym dotyczących personelu, wyposażenia
i warunków lokalowych.

Demarkacja z PO WER – wnioskodawcy
/ beneficjenci

Wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy nie realizują projektu o charakterze
profilaktycznym, zbieżnego merytorycznie, finansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Działania 5.1,
wybranego do dofinansowania w konkursie dotyczącym realizacji „Ogólnopolskiego
programu profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację
osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)”.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie. Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
,„nie” albo „do negocjacji”
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.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie oraz zestawienia podmiotów
realizujących projekty na terenie województwa łódzkiego w
ramach PO WER, Działanie 5.1, wybrane do dofinansowania
w konkursie dotyczącym programu KORDIAN.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie kryterium będzie
weryfikowane
na
podstawie
zapisów
wniosku
o dofinansowanie oraz informacji o podmiotach POZ

1.

2.

Wniosek o dofinansowanie musi zawierać stosowne oświadczenie w tym zakresie.
Kryterium ma na celu zapobieganie dublowaniu się beneficjentów i działań z
działaniami realizowanymi ze środków PO WER.
3.

Demarkacja z PO WER – mechanizm
dotyczący podmiotów POZ

Wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy zapewniają, że w realizacji działań
projektu nie będą uczestniczyć podmioty podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
biorące udział w projektach wybranych do dofinansowania w ramach Programu
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Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Działania 5.1, w
ramach konkursu dotyczącego realizacji „Ogólnopolskiego programu profilaktyki w
zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi
czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)”.
Wniosek o dofinansowanie musi zawierać stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Kryterium ma na celu zapobieganie dublowaniu się działań z podejmowanymi ze
środków PO WER, a także zapobieganie angażowaniu do projektów tych samych
podmiotów POZ.

Świadczenia opieki zdrowotnej

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest możliwe przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej (w
zależności od rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ).

Udział w projekcie osób w wieku 50+

Planuje się, iż co najmniej 40 % osób objętych wsparciem w projekcie stanowić
będą osoby w wieku 50 lat i więcej.

4.

5.

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu
rozpoczęcia udziału w projekcie.

biorących udział w projektach realizowanych na terenie
województwa łódzkiego w ramach PO WER, Działanie 5.1,
wybranych do dofinansowania w konkursie dotyczącym
programu KORDIAN.
Na etapie realizacji projektu, w przypadku zaangażowania w
realizację projektu w ramach RPO WŁ podmiotu POZ,
biorącego udział w projekcie wybranym do dofinansowania w
ramach konkursu dotyczącego KORDIAN-a, wszystkie
poniesione wydatki związane z jego udziałem w projekcie
realizowanym w ramach RPO WŁ, zostaną uznane za
niekwalifikowane wraz z wydatkami finansowanymi w ramach
kosztów pośrednich, wyliczonymi w odpowiedniej proporcji.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.
Wartość docelowa określonego przez Wnioskodawcę
wskaźnika powinna stanowić co najmniej 40% wartości
docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób objętych
programem zdrowotnym dzięki EFS”.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Strona 182

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Lp.
Wnioskodawca lub partner jest
podmiotem leczniczym udzielającym
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
POZ

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Łódzkiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub innym
Płatnikiem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej.

1.

Koncentracja działań na obszarach
miejscowości poniżej 20 tys.
mieszkańców, obszarach wiejskich oraz
miastach średnich
2.

Zakłada się, że co najmniej 30% wszystkich osób objętych wsparciem stanowią
osoby, które:
3.

zamieszkują w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w
szczególności na obszarach wiejskich.
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby
przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem
urbanizacji (DEGURBA kategoria 3).
Wykaz obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji
(DEGURBA kategoria 3) znajduje się na stronie”:
https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/102-podrecznik-beneficjenta-14/Wykaz-gmin-z-wojewodztwa-Lodzkiego-zgodnie-z-klasyfikacjiDEGURBA.xlsx
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Wartość docelowa określonego przez Wnioskodawcę
wskaźnika powinna stanowić co najmniej 30% wartości
docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób objętych
programem zdrowotnym dzięki EFS”.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
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4.

Dostępność świadczeń zdrowotnych

3.

Akredytacja

4.

i/lub
zamieszkują miasta średnie, w tym w szczególności miasta średnie
tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.

Miasto średnie należy rozumieć jako miasto powyżej 20 tys.
mieszkańców, z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą
ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicą powiatu. Lista miast
średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do „Delimitacji miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze” opracowanej na potrzeby
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze to miasto
zidentyfikowane jako jedno z miast średnich w największym stopniu
tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Lista miast średnich tracących
funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do
„Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”
opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
W celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie
uczestników premiowane będą projekty, w ramach których usługi realizowane
będą również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty. W
projekcie zapewniony zostanie dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu
tygodnia tak, aby umożliwić korzystanie z nich osobom pracującym. Z projektu
powinno wynikać zobowiązanie do realizacji świadczeń w ramach programu
przynajmniej 2 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych po godzinie 18:00
oraz w wybrane dni wolne od pracy – co najmniej jedną sobotę w miesiącu.

Wnioskodawca lub partner posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy o
akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do
przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od
daty podpisania przez dany podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia
przeglądu akredytacyjnego) lub posiada certyfikat normy EN 15224-Usługi
Ochrony Zdrowia - System Zarządzania Jakością.
Informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie muszą potwierdzić pełne
brzmienie definicji kryterium.
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
- 5 punktów w przypadku posiadania akredytacji

Strona 184

lub

Komplementarność projektu

5.

Projekt jest realizowany w sposób komplementarny do innych projektów
finansowanych ze środków UE (również realizowanych we wcześniejszych
okresach programowania), ze środków krajowych lub innych źródeł.
Wnioskodawca wykazał komplementarność w oczekiwanym zakresie z co
najmniej dwoma projektami.
Przez komplementarność projektów należy rozumieć ich dopełnianie się
prowadzące do realizacji określonego celu. Do uznania projektów za
komplementarne nie jest wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub
wspólnego celu, gdyż ten warunek może być wypełniony w odniesieniu do
projektów konkurujących ze sobą. Warunkiem koniecznym do określenia
projektów jako komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, wykluczający
powielanie się działań.

- 3 punkty w przypadku okresu przygotowawczego do
akredytacji/posiadania certyfikatu normy EN 15224 – Usługi
Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

DZIAŁANIE X.3 OCHRONA, UTRZYMANIE I PRZYWRÓCENIE ZDROWIA
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PODDZIAŁANIE X.3.2 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE CHORÓB BĘDĄCYCH ISTOTNYM PROBLEMEM ZDROWOTNYM REGIONU
REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY DOTYCZĄCY PRZECIWDZIAŁANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM WŚRÓD OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ NA LATA 2019-2023 – „odWAŻYMY ŁÓDZKIE”
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium
Zgodność z regionalnym
programem zdrowotnym

1.

Definicja

Sposób weryfikacji

Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z
zakresem regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) załączonego do regulaminu
konkursu, w zakresie:
− okresu realizacji;
− celu;
− kwalifikacji i naboru uczestników,
− działań podejmowanych w ramach RPZ,
− warunków realizacji, w tym dotyczących personelu, wyposażenia i warunków
lokalowych.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie. Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak” ,„nie” albo „do
negocjacji”
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.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie.
Wartość docelowa określonego przez Wnioskodawcę wskaźnika
powinna stanowić co najmniej 40% wartości docelowej
wskaźnika produktu „Liczba osób objętych programem
zdrowotnym dzięki EFS”.

Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia poprzez wdrożenie wszystkich
komponentów przewidzianych w RPZ.
Świadczenia opieki zdrowotnej

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest możliwe przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej lub
przez osoby z fachowymi uprawnieniami wskazanymi w regionalnym programie
zdrowotnym (w zależności od rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ).

Udział w projekcie osób w wieku
50+

Planuje się, iż co najmniej 40 % osób objętych wsparciem w projekcie stanowić będą
osoby w wieku 50 lat i więcej.

2.

3.

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu
rozpoczęcia udziału w projekcie.

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
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warunkuje dokonanie
merytorycznych.
Maksymalna wartość projektu

Planowana wartość projektu nie przekracza 2 mln zł.

Liczba złożonych wniosków

Projektodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach
konkursu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby złożonych wniosków przez
jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs przyjmuje jedynie pierwszy
złożony przez niego wniosek.

4.

5.

.

6.

Maksymalny okres realizacji
projektu

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca
2023 roku.

oceny

spełnienia

kryteriów

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie .
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie rejestru złożonych
wniosków o dofinansowanie w konkursie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny wniosku o
dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie może
przekroczyć 30.06.2023 r., natomiast na etapie realizacji projektu
w uzasadnionych przypadkach i za zgodą IZ okres ten może
zostać wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje
dokonanie
oceny
spełnienia
kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.
1.

Nazwa kryterium

Definicja

Realizacja wsparcia w wybranych

Wnioskodawca zapewni realizację działań świadomościowych oraz wsparcia
dietetycznego i psychologicznego na terenie powiatu, z którego pochodzą uczestnicy
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
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powiatach

projektu.

wniosku o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 20 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

Koncentracja działań na
obszarach miejscowości poniżej
20 tys. mieszkańców, obszarach
wiejskich oraz miastach średnich

Zakłada się, że co najmniej 40% wszystkich osób objętych wsparciem w programie
stanowią osoby, które:
1.

2.
2.

zamieszkują w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w
szczególności na obszarach wiejskich.
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby
przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem
urbanizacji (DEGURBA kategoria 3).
Wykaz obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji
(DEGURBA kategoria 3) znajduje się na stronie”:
https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/102-podrecznik-beneficjenta-1-4/Wykazgmin-z-wojewodztwa-Lodzkiego-zgodnie-z-klasyfikacji-DEGURBA.xlsx
i/lub
zamieszkują miasta średnie, w tym w szczególności miasta średnie tracące
funkcje społeczno-gospodarcze.
Miasto średnie należy rozumieć jako miasto powyżej 20 tys. mieszkańców, z
wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys.
mieszkańców będące stolicą powiatu. Lista miast średnich wskazana jest w
załączniku nr 1 do „Delimitacji miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze” opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju;

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Wartość docelowa określonego przez Wnioskodawcę
wskaźnika powinna stanowić co najmniej 40% wartości
docelowej wskaźnika produktu „Liczba osób objętych
programem zdrowotnym dzięki EFS”.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze to miasto
zidentyfikowane jako jedno z miast średnich w największym stopniu tracące
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funkcje społeczno-gospodarcze. Lista miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do „Delimitacji miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” opracowanej na potrzeby
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
Dostępność świadczeń
zdrowotnych

3.

W celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie
uczestników premiowane będą projekty, w ramach których usługi realizowane będą
również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty. W projekcie
zapewniony zostanie dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu tygodnia tak, aby
umożliwić korzystanie z nich osobom pracującym. Z projektu powinno wynikać
zobowiązanie do realizacji świadczeń w ramach programu przynajmniej 2 dni w tygodniu
w godzinach popołudniowych po godzinie 18:00 oraz w wybrane dni wolne od pracy – co
najmniej jedną sobotę w miesiącu.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

Akredytacja

4.

Wnioskodawca lub partner posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy o
akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia
wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez
dany podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego) lub
posiada certyfikat normy EN 15224-Usługi Ochrony Zdrowia - System Zarządzania
Jakością.
Informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie muszą potwierdzić pełne
brzmienie definicji kryterium.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
- 5 punktów w przypadku posiadania akredytacji
lub
- 3 punkty w przypadku okresu przygotowawczego do
akredytacji/posiadania certyfikatu normy EN 15224 – Usługi
Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
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Wnioskodawca lub partner jest
podmiotem
leczniczym
udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju POZ

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub innym Płatnikiem (następcą
prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

5.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 15 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

DZIAŁANIE X.3 OCHRONA, UTRZYMANIE I PRZYWRÓCENIE ZDROWIA
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PODDZIAŁANIE X.3.3 DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE POPULACYJNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORU JELITA
GRUBEGO, PIERSI I SZYJKI MACICY
TYP OPERACJI 1)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Zgodność projektu z warunkami realizacji
przedsięwzięć w ramach Programu
profilaktyki
raka
piersi/Programu
profilaktyki raka szyjki macicy.

Założenia projektu dotyczące realizacji świadczeń są zgodne z warunkami realizacji
przedsięwzięć właściwego krajowego programu profilaktycznego (Program profilaktyki
raka piersi/Program profilaktyki raka szyjki macicy). Wymogi w tym zakresie są zawarte
w dokumentach:
• Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych stanowiący załącznik do
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób
Nowotworowych”,
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych,

1.

Sposób weryfikacji
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
zapisów
wniosku
o dofinansowanie..
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny
spełnienia
kryteriów
merytorycznych.

• Zarządzenie nr 67/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30
czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.
W przypadku nowelizacji ww. dokumentów przed ogłoszeniem i w trakcie trwania
konkursu IZ RPO zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o przyjęciu wymogów
wynikających z aktualnych dokumentów, o ile nie naruszy to ogólnych warunków wyboru
projektów wskazanych w Rozdziale 4 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów
na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy taka
sytuacja powstanie w trakcie realizacji projektów ewentualne zmiany wymagać będą
zgody Beneficjentów.

2.

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie odpowiadającym programowi
profilaktycznemu

Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego.
Działania realizowane w ramach projektu będą służyć zwiększeniu zgłaszalności do
udziału w badaniach mammograficznych lub cytologicznych realizowanych wyłącznie
przez podmioty, które posiadają umowę z dyrektorem Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w ramach programu
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Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów a we wniosku o
dofinansowanie
oraz
informacji
dotyczących wpisu do odpowiedniego
rejestru.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
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profilaktycznego, którego dotyczy projekt. Świadczenia finansowane przez NFZ w
ramach ww. umowy obejmują co najmniej diagnostykę podstawową w ramach programu
profilaktycznego, którego dotyczy projekt tj.:
Dla projektów związanych z Programem profilaktyki raka piersi:
Rodzaj świadczenia:
• Profilaktyczne programy zdrowotne

polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny
spełnienia
kryteriów
merytorycznych.

Nazwa produktu kontraktowanego:
• Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej
lub
• Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej.
Dla projektów związanych z Programem profilaktyki raka szyjki macicy:
Rodzaj świadczenia:
• Podstawowa Opieka Zdrowotna
Nazwa produktu kontraktowanego:
• Świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy
i/lub
Rodzaj świadczenia:
• Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Nazwa produktu kontraktowanego:
• Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Skierowanie projektu do kobiet, które nie
wykonywały badań profilaktycznych
3.

W przypadku nastąpienia zmian w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce
dotyczących funkcjonowania NFZ, akceptowana będzie umowa dotycząca świadczeń w
adekwatnym dla projektu zakresie z płatnikiem świadczeń – podmiotem będącym
następcą prawnym NFZ.
Zakłada się, że co najmniej 20% osób, które wzięły udział w badaniu w wyniku działań
realizowanych w projekcie, stanowią kobiety, które na podstawie SIMP nigdy nie
wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka szyjki macicy/raka piersi, a
które kwalifikują się do udziału w badaniu.
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Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
zapisów
wniosku
o
dofinansowanie.
Wartość
docelowa
wskaźnika
określającego liczbę osób, które na
podstawie SIMP nigdy nie wykonywały
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Koncentracja działań na obszarze
"białych plam"

Zakłada się, że co najmniej 30% wszystkich uczestników projektu tj. osób, które
otrzymały przynajmniej jedną formę wsparcia w programie, stanowią osoby, które
pracują, uczą się lub posiadają miejsce zamieszkania na obszarze gminy/gmin
wskazanych jako „biała plama” w zakresie profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy.
Lista gmin wskazanych jako „biała plama” znajduje się na stronie:
https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/2554-obszary-wojewodztwa-lodzkiego-wskazanejako-biale-plamy-w-zakresie-profilaktyki-raka-piersi-raka-szyjki-macicy-i-raka-jelitagrubego

Koncentracja działań na obszarach
miejscowości
poniżej
20.000
mieszkańców, w tym w szczególności na
obszarach wiejskich

Zakłada się, że co najmniej 30% wszystkich uczestników projektu tj. osób, które
otrzymały przynajmniej jedną formę wsparcia w programie, stanowią osoby, które
zamieszkują w miejscowościach poniżej 20.000 mieszkańców, w tym w szczególności
na obszarach wiejskich.
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby przebywające na

4.

5.
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badań profilaktycznych w kierunku
wykrycia raka szyjki macicy/raka piersi
powinna stanowić minimum 20% wartości
docelowej wskaźnika rezultatu „Liczba
osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły
się na badanie profilaktyczne”.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny
spełnienia
kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
zapisów
wniosku
o
dofinansowanie.
Wartość
docelowa
wskaźnika
określającego liczbę osób, które pracują,
uczą się lub posiadają miejsce
zamieszkania na obszarze gminy/gmin
wskazanych jako „biała plama” powinna
stanowić minimum 30% wartości docelowej
wskaźnika produktu „Liczba osób objętych
programem zdrowotnym dzięki EFS”.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny
spełnienia
kryteriów
merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
zapisów
wniosku
o
dofinansowanie.
Wartość
docelowa
wskaźnika
określającego
liczbę
osób,
które
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obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3).
Wykaz obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA
kategoria 3) znajduje się na stronie https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/102-podrecznikbeneficjenta-1-4/Wykaz-gmin-z-wojewodztwa-Lodzkiego-zgodnie-z-klasyfikacjiDEGURBA.xlsx

Liczba złożonych wniosków dla danego
Programu.

6.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu nie więcej niż 1 wniosek o
dofinansowanie w odniesieniu do danego krajowego programu profilaktycznego
(Program profilaktyki raka piersi/Program profilaktyki raka szyjki macicy). W przypadku
złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie oceniany będzie wyłącznie
pierwszy zarejestrowany wniosek. Wniosek obejmujący zakres dwóch krajowych
programów profilaktycznych zostanie odrzucony. Możliwe jest złożenie przez jeden
podmiot dwóch wniosków z zastrzeżeniem, że każdy będzie dotyczyć innego krajowego
programu profilaktycznego. Wymóg dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak też partnera
projektu.
.

zamieszkują w miejscowościach poniżej
20.000 mieszkańców powinna stanowić
minimum 30% wartości docelowej
wskaźnika produktu „Liczba osób objętych
programem zdrowotnym dzięki EFS”.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie rejestru złożonych wniosków o
dofinansowanie w konkursie., zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny
spełnienia
kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium
Wnioskodawca lub partner jest
podmiotem udzielającym świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju
1. podstawowa opieka zdrowotna

Definicja
Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na
podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub innym
Płatnikiem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej.
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Sposób weryfikacji
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.,
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
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Szkolenia dla personelu medycznego

Projekt przewiduje działania edukacyjne z zakresu profilaktyki kierowane do kadr POZ
(tj. lekarzy POZ, osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz
placówki POZ) i/lub kadr medycyny pracy. .

Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium
premiującego.

2.

Dostępność świadczeń zdrowotnych

3.

weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.

W celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie
uczestników premiowane będą projekty, w ramach których usługi realizowane będą
również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty.
W projekcie zapewniony zostanie dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu
tygodnia tak, aby umożliwić korzystanie z nich osobom pracującym. Z projektu powinno
wynikać zobowiązanie do realizacji świadczeń w ramach programu przynajmniej 2 dni w
tygodniu w godzinach popołudniowych po godzinie 18:00 oraz wybrane dni wolne od
pracy – co najmniej jedną sobotę w miesiącu.

Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)
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Wykorzystanie cytobusa/ mammobusa
w zakresie działań profilaktycznych

Wnioskodawca założył w projekcie rozwiązania sprzyjające dotarciu do populacji kobiet z
obszarów wiejskich oraz małych miejscowości poniżej 20.000 mieszkańców poprzez
wykorzystanie cytobusa /mammobusa (w zależności od programu, którego dotyczy
projekt).
Kryterium wynika z krajowych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata
2014-2020”

4.

Działania wspierające realizację badań
profilaktycznych podczas okresowych
badań lekarskich pracowników

Projekt przewiduje realizację działań służących wykonywaniu badań profilaktycznych w
zakresie nowotworu, którego dotyczy projekt podczas okresowych badań lekarskich
pracowników.

5.

Komplementarność projektu

6.

Projekt jest realizowany w sposób komplementarny do innych projektów finansowanych
ze środków UE (również realizowanych we wcześniejszych okresach programowania),
ze środków krajowych lub innych źródeł.
Wnioskodawca wykazał komplementarność w oczekiwanym zakresie z co najmniej
dwoma projektami.
Przez komplementarność projektów należy rozumieć ich dopełnianie się prowadzące do
realizacji określonego celu. Do uznania projektów za komplementarne nie jest
wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub wspólnego celu, gdyż ten
warunek może być wypełniony w odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą.
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
3 punkty za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.
.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
2 punkty za spełnienie kryterium
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Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako komplementarne jest ich
uzupełniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.

premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

PODDZIAŁANIE X.3.3 DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE POPULACYJNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORU JELITA
GRUBEGO, PIERSI I SZYJKI MACICY
TYP OPERACJI 2)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium

Zgodność z warunkami realizacji
przedsięwzięć
dotyczącymi
Programu Badań Przesiewowych
raka jelita grubego

1.

Definicja

Sposób weryfikacji

Założenia projektu w zakresie świadczeń są zgodne z warunkami realizacji
przedsięwzięć właściwego krajowego programu profilaktycznego (Program Badań
Przesiewowych raka jelita grubego) załączonymi do Regulaminu konkursu.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.

Wymogi w tym zakresie wynikają w szczególności z dokumentu Narodowy Program
Zwalczania Chorób Nowotworowych stanowiący załącznik do obwieszczenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 20162024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.
W przypadku nowelizacji ww. dokumentu przed ogłoszeniem lub w trakcie trwania
konkursu IZ RPO zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o przyjęciu wymogów
wynikających z aktualnych dokumentów, o ile nie naruszy to ogólnych warunków
wyboru projektów wskazanych w Rozdziale 4 Wytycznych w zakresie trybów wyboru
projektów na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu. W przypadku,
gdy taka sytuacja powstanie w trakcie realizacji projektów ewentualne zmiany
wymagać będą zgody Beneficjentów.

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie” albo
„do negocjacji”
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 uzupełniany lub
poprawiany w zakresie określonym w
regulaminie konkursu.

Projekty
niespełniające
kryterium są odrzucane

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)
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przedmiotowego

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
Świadczenia opieki zdrowotnej

Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie
obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
oświadczenia w części „Oświadczenia” wniosku
o
dofinansowanie/zapisów
wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.

2.

Projekty
niespełniające
kryterium są odrzucane.

przedmiotowego

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych
Realizacja badań kolonoskopowych
wyłącznie
w
systemie
oportunistycznym.

Projekt zakłada realizację badań kolonoskopowych wyłącznie w systemie
oportunistycznym. Niedopuszczalne jest uwzględnienie systemu zapraszanego.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.,
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.

3.

Projekty
niespełniające
kryterium są odrzucane.

przedmiotowego

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych
Realizacja działań na rzecz osób z
obszarów nieobjętych lub w niskim
4. stopniu objętych profilaktyką.

Działania w projekcie są realizowane wyłącznie na rzecz osób zamieszkujących,
pracujących lub uczących się na obszarach wskazanych jako „białe plamy”.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.

„Biała plama” oznacza obszar województwa nieobjęty lub w bardzo niskim stopniu
objęty profilaktyką w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego.

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.

Lista obszarów stanowiących „białe plamy” w województwie łódzkim stanowi załącznik

Projekty
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przedmiotowego

Doświadczenie wnioskodawcy lub
partnera.

do Regulaminu konkursu oraz jest dostępna na stronie rpo.lodzkie.pl.

kryterium są odrzucane.

Lista została opracowana na podstawie zestawienia „białych plam” stanowiącego
załącznik do uchwały Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w
sektorze zdrowia.

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych

Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot posiadający co najmniej roczne
doświadczenie w obszarze profilaktyki raka jelita grubego

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.,
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.

5.

Projekty
niespełniające
kryterium są odrzucane.

przedmiotowego

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Wykonywania badań na obszarach
„białych plam” przez podmiot, który
nie realizuje świadczeń w zakresie
kolonoskopii finansowanych ze
środków publicznych.

Zakłada się, że co najmniej 50% badań kolonoskopowych w projekcie będzie
przeprowadzanych w lokalizacji znajdującej się na obszarach wskazanych jako „białe
plamy” przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, które obecnie nie realizują
świadczeń zdrowotnych w zakresie kolonoskopii finansowanych ze środków publicznych,
w tym środków europejskich na tym terytorium.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.

Lista obszarów stanowiących „białe plamy” w województwie łódzkim stanowi załącznik
do Regulaminu konkursu oraz jest dostępna na stronie rpo.lodzkie.pl.
Lista została opracowana na podstawie zestawienia „białych plam” stanowiącego
załącznik do uchwały Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze
zdrowia.
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Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 20
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
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weryfikowanych
merytorycznej.
Wnioskodawca lub partner jest
podmiotem leczniczym udzielającym
świadczeń opieki zdrowotnej w
rodzaju POZ

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub innym Płatnikiem (następcą
prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

2.

na

ocenie

formalno-

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie
formalnomerytorycznej.

Partnerstwo
pozarządową
społecznym

z
i/lub

organizacją
partnerem

Projekt zakłada partnerstwo pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą
oraz:
•

organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów, posiadającą co
najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych
dotyczących chorób nowotworowych;

i/lub
3.

•

partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty
świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i gwarantującym
udział takich podmiotów w projekcie..

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 3
punkty za spełnienie kryterium premiującego.

Z partnerstwa powinna wynikać wartość dodana.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
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Działania wspierające realizację
badań profilaktycznych podczas
okresowych
badań
lekarskich
pracowników

Projekt przewiduje realizację działań służących wykonywaniu badań kolonoskopowych
podczas okresowych badań lekarskich pracowników.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 2
punkty za spełnienie kryterium premiującego.

4.

Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie
formalnomerytorycznej.
Dostępność świadczeń zdrowotnych

5.

W celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie
uczestników premiowane będą projekty, w ramach których usługi realizowane będą
również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty.
W projekcie zapewniony zostanie dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu
tygodnia tak, aby umożliwić korzystanie z nich osobom pracującym. Z projektu powinno
wynikać zobowiązanie do realizacji świadczeń w ramach programu przynajmniej 2 dni w
tygodniu w godzinach popołudniowych po godzinie 18:00 oraz wybrane dni wolne od
pracy – co najmniej jedną sobotę w miesiącu.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.

Kryterium zerojedynkowe.

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punkty za spełnienie kryterium premiującego.

Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
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za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie
formalnomerytorycznej.
Komplementarność projektu

Projekt jest realizowany w sposób komplementarny do innych projektów finansowanych
ze środków UE (również realizowanych we wcześniejszych okresach programowania),
ze środków krajowych lub innych źródeł.
Wnioskodawca wykazał komplementarność w oczekiwanym zakresie z co najmniej
dwoma projektami.
Przez komplementarność projektów należy rozumieć ich dopełnianie się prowadzące do
realizacji określonego celu. Do uznania projektów za komplementarne nie jest
wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub wspólnego celu, gdyż ten
warunek może być wypełniony w odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą.
Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako komplementarne jest ich
uzupełniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.

6.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.

Kryterium zerojedynkowe.

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 2
punkty za spełnienie kryterium premiującego.

Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie
formalnomerytorycznej.
Akredytacja

Wnioskodawca lub partner posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy o
akredytacji o ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia
wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez
podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego) lub posiada
certyfikat normy EN 15224-Usługi Ochrony Zdrowia-System Zarządzania Jakością.

7.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie. , w tym
opisu
doświadczenia
wnioskodawcy
i
partnerów, w tym deklaracji potwierdzającej
spełnienie kryterium
Kryterium zerojedynkowe.

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalno-
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merytorycznej otrzymują punkty za spełnienie
kryterium premiującego, tj:
- 5 punktów
akredytacji lub

w

przypadku

posiadania

- 3 punkty w przypadku okresu
przygotowawczego do akredytacji/posiadania
certyfikatu normy EN 15224 – Usługi Ochrony
Zdrowia – System Zarządzania Jakością

Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie
formalnomerytorycznej.
Szkolenia
medycznego

dla

personelu

Projekt przewiduje działania edukacyjne z zakresu profilaktyki kierowane do kadr POZ
(tj. lekarzy POZ, osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz
placówki POZ) i/lub kadr medycyny pracy, w zakresie związanym z Programem Badań
Przesiewowych raka jelita grubego.

8.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 3
punkty za spełnienie kryterium premiującego.

Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie
formalno-
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merytorycznej.
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KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

DZIAŁANIE XI.1.WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
TYP OPERACJI 1a, 1c, 1d, 1e, 1f)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Realizacja projektu na obszarach
deficytowych

Definicja

Projekt jest realizowany na terenie gminy, gdzie do OWP, dla którego
wnioskodawca jest organem prowadzącym, nie przyjęto minimum 15 dzieci w
podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym na rok szkolny
2021/2022
lub
projekt jest realizowany na terenie gmin o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi
edukacji przedszkolnej tj. gdzie stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej
jest niższy niż wskazany w Regulaminie konkursu.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1a.

2.

Zgodność realizacji projektu z diagnozą

Zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia wynika z przeprowadzonej diagnozy,
a wnioski z diagnozy zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu.
Diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez OWP, organ prowadzący
OWP lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub
badawczym.
Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną
do podejmowania decyzji.
Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby
zidentyfikowane w diagnozie regionalnej („Analiza poziomu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej na obszarze Województwa Łódzkiego”, styczeń 2017,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/39177/Analiza-edukacjiprzedszkolnej.pdf), stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu oraz w diagnozie
instytucjonalnej.
W przypadku generowania nowych miejsc wychowania przedszkolnego diagnoza
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Sposób weryfikacji
Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie
lub
listy gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację
przedszkolną określonych w Regulaminie konkursu oraz
zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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zawiera analizę sytuacji demograficznej na terenie realizacji projektu, z której
wynika, iż liczba utworzonych nowych miejsc wychowania przedszkolnego
odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej
zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej w gminie/ na terenie miasta, w
których są one tworzone.
W przypadku upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z
niepełnosprawnościami zakres wsparcia wynika z diagnozy potrzeb dziecka.
Dziecko z niepełnosprawnością rozumiane jest zgodnie z definicją osoby z
niepełnosprawnościami w myśl Wytycznych zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
W przypadku zwiększania szans edukacyjnych dzieci w OWP poprzez dodatkowe
zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty, zakres wsparcia w tym obszarze wynika
z przeprowadzonej diagnozy.
W przypadku zwiększania jakości edukacji przedszkolnej poprzez kształcenie
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku
pracy , zakres wsparcia w tym obszarze wynika z przeprowadzonej diagnozy.
W przypadku doskonalenia umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli
OWP, zakres wsparcia w tym obszarze wynika z przeprowadzonej diagnozy.
Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji
systemu wspomagania pracy OWP, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

3.

Generowanie miejsc przedszkolnych

Wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod
konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta oraz we wspieranym
OWP w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji
projektu.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1a.
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Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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4.

5.

Trwałość projektu

Odpowiedni zakres dodatkowych zajęć
wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci w zakresie stwierdzonych
deficytów

W przypadku generowania miejsc wychowania przedszkolnego beneficjent
zapewnia ich trwałość przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji
projektu.
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług
przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania
przedszkolnego finansowana ze środków innych niż europejskie. Liczba
zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania
przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1a.

Działania w zakresie rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów są zgodne z
warunkami określonymi na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu i
wskazanymi w Regulaminie konkursu:
a)
zajęcia dodatkowe w publicznych OWP, o których mowa w lit. b ppkt iii są
realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w
minimalnym wymiarze określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2 i 3 Prawa
oświatowego i przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z
zastrzeżeniem lit. c i lit. d;
b)

katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:

i)
zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj.: korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne
zajęcia o charakterze terapeutycznym; ii)
zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
iii)
zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie wnioskodawca
zobowiązuje się do zapewnienia 2 letniej trwałości miejsc
wychowania przedszkolnego, a w okresie rozliczenia
projektu i zachowania trwałości kryterium weryfikowane
będzie na podstawie zapisów umowy o dofinansowanie,
dotyczących zachowania trwałości rezultatów projektu.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu..
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

c)
w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, których mowa w lit. b ppkt i oraz ii
mogą być realizowane także w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
d)

w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w lit. b ppkt iii,
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mogą być realizowane w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o ile
wynikają z potrzeb wymagających rozszerzenia zakresu zajęć, o których mowa w lit.
b ppkt i oraz ii;
e)
dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy
wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z
uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania
przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu;
f)
dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
objętych wsparciem w tym OWP;
g)
dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w
analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci
w OWP) nie były finansowane
od
co
najmniej 12
miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku
o
dofinansowanie
projektu
(średniomiesięcznie);
h)
dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego
OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc
wychowania przedszkolnego.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1c.

6.

Zakaz podwójnego finansowania
działalności bieżącej nowo utworzonych
miejsc wychowania przedszkolnego

W przypadku finansowania bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc
wychowania przedszkolnego ze środków EFS wnioskodawca nie finansuje
powyższej działalności z krajowych środków publicznych przeznaczonych na
finansowanie wychowania przedszkolnego.
W przypadku finansowania bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc
wychowania przedszkolnego z krajowych środków publicznych przeznaczonych na
finansowanie wychowania przedszkolnego wnioskodawca nie finansuje powyższej
działalności z EFS.
W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne
niż JST, informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w
ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane
przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu
sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo
tworzonych miejsc w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo
utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację
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Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
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z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie
działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Podmiot może
natomiast występować o dotację z budżetu gminy na rzecz dotychczasowej
(pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na
dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1a.

Maksymalny okres finansowania działań
merytorycznych

Finansowanie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania
przedszkolnego nie przekracza 12 miesięcy.
Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci nie przekracza 12 miesięcy.
Kryterium nie ma zastosowania w stosunku do działań obejmujących doskonalenie
umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP.

8.

Dodatkowość wsparcia

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP. Skala
działań prowadzonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu przez
OWP (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku
do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie).
Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach RPO oraz programów
rządowych.

9.

Maksymalny okres realizacji projektu

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca
2023 roku.

7.
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Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji
projektu nie może przekroczyć 30.06.2023 r., natomiast na
etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach i
za zgodą IZ okres ten może zostać wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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10.

Realizacja wsparcia przez OWP spoza
obszaru deficytowego wynikającego z
Gminnego Programu Rewitalizacji
miasta Łodzi (GPR)

11.

Maksymalna wartość projektu

Wsparciem w ramach konkursu nie mogą być objęte OWP położone na obszarze
deficytowym wynikającym z Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi (GPR).

Maksymalna wartość projektu to 600 000,00 zł.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium weryfikowane na etapie oceny projektu na
podstawie wartości wskazanej w budżecie projektu. Na
etapie realizacji projektu w przypadku zmiany wartości
projektu, wynikającej z uzasadnionych przesłanek i
zaakceptowanej przez IZ, kryterium uznaje się za
spełnione.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Skierowanie projektu do istniejących
OWP, które nie korzystały ze środków
EFS

Definicja

Projekt jest skierowany do istniejących OWP, które nie korzystały ze środków EFS
dostępnych w ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy
poprzedzających moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
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2.

Skierowanie projektu do osób z
niepełnosprawnościami

Projekt obejmuje wsparciem osoby z niepełnosprawnościami w myśl Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia
konkursu

3.

Skierowanie projektu do OWP
zlokalizowanych na obszarach wiejskich

Projekt zakłada wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego
zlokalizowanych na obszarach wiejskich.
Obszary wiejskie należy rozumieć jako obszary słabo zaludnione zgodnie ze
stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to
obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
Kategoria 3 DEGURBY powinna być określana na podstawie tabeli:
https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/102-podrecznik-beneficjenta-1-4/Wykaz-gmin-zwojewodztwa-Lodzkiego-zgodnie-z-klasyfikacji-DEGURBA.xlsx:

4.

Wsparcie OWP zlokalizowanych na
terenie miast średnich, w tym tracących

Wsparcie jest skierowane do OWP zlokalizowanych na terenie miast średnich, w
tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
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Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
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funkcje społeczno-gospodarcze

Miasto średnie - miasto powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast
wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące
stolicą powiatu. Lista miast średnich wskazana jest w. tabeli:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36253/Delimitacja_miast_srednich_
SOR_Sleszynski_11.pdf
Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - miasto zidentyfikowane
jako jedno z miast średnich w największym stopniu tracące funkcje społecznogospodarcze. Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
wskazana
jest
w.
tabeli:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36254/Delimitacja_miast_srednich_
SOR_11.pdf

5.

Wnioskodawca jest jednostką sektora
finansów publicznych

Wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych.
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należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 30 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
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DZIAŁANIE XI.1.WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
TYP OPERACJI 1b, 1c, 1d, 1e, 1f)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Dostosowanie istniejących miejsc
wychowania przedszkolnego do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami

Zgodność realizacji projektu z diagnozą

Definicja
Maksymalna wartość projektu ogółem na dostosowanie istniejących miejsc
wychowania przedszkolnego dla 1 dziecka z niepełnosprawnością wynosi
100.000,00 zł. W przypadku dostosowania więcej niż jednego miejsca będzie to
maksymalnie iloczyn ilości dzieci i wskazanej kwoty.
Dziecko z niepełnosprawnością rozumiane jest zgodnie z definicją osoby z
niepełnosprawnościami w myśl Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1b.
Zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia wynika z przeprowadzonej diagnozy,
a wnioski z diagnozy zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu.
Diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez OWP, organ prowadzący
OWP lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub
badawczym.
Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną
do podejmowania decyzji.
Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby
zidentyfikowane w diagnozie regionalnej („Analiza poziomu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej na obszarze Województwa Łódzkiego”, styczeń 2017,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/39177/Analiza-edukacjiprzedszkolnej.pdf), stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu oraz w diagnozie
instytucjonalnej.
W przypadku generowania nowych miejsc wychowania przedszkolnego diagnoza
zawiera analizę sytuacji demograficznej na terenie realizacji projektu, z której
wynika, iż liczba utworzonych nowych miejsc wychowania przedszkolnego
odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej
zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej w gminie/ na terenie miasta, w
których są one tworzone.
W przypadku upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z
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Sposób weryfikacji

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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niepełnosprawnościami zakres wsparcia wynika z diagnozy potrzeb dziecka.
Dziecko z niepełnosprawnością rozumiane jest zgodnie z definicją osoby z
niepełnosprawnościami w myśl Wytycznych zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
W przypadku zwiększania szans edukacyjnych dzieci w OWP poprzez dodatkowe
zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty, zakres wsparcia w tym obszarze wynika
z przeprowadzonej diagnozy.
W przypadku zwiększania jakości edukacji przedszkolnej poprzez kształcenie
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku
pracy , zakres wsparcia w tym obszarze wynika z przeprowadzonej diagnozy.
W przypadku doskonalenia umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli
OWP, zakres wsparcia w tym obszarze wynika z przeprowadzonej diagnozy.
Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji
systemu wspomagania pracy OWP, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

3.

Odpowiedni zakres dodatkowych zajęć
wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci w zakresie stwierdzonych
deficytów

Działania w zakresie rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów są zgodne z
warunkami określonymi na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
wskazanymi w Regulaminie konkursu:
a)
zajęcia dodatkowe w publicznych OWP, o których mowa w lit. b ppkt iii są
realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w
minimalnym wymiarze określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2 i 3 Prawa
oświatowego i przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z
zastrzeżeniem lit. c i lit. d;
b)

katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:

i)
zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj.: korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne
zajęcia o charakterze terapeutycznym; ii)
zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
iii)
zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
c)

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu..
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, których mowa w lit. b ppkt i oraz ii
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mogą być realizowane także w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
d)
w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w lit. b ppkt iii,
mogą być realizowane w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o ile
wynikają z potrzeb wymagających rozszerzenia zakresu zajęć, o których mowa w lit.
b ppkt i oraz ii;
e)
dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy
wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z
uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania
przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu;
f)
dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
objętych wsparciem w tym OWP;
g)
dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w
analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci
w OWP) nie były finansowane
od
co
najmniej 12
miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku
o
dofinansowanie
projektu
(średniomiesięcznie);
h)
dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego
OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc
wychowania przedszkolnego.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1c.

4.

5.

Maksymalny okres finansowania działań
merytorycznych

Dodatkowość wsparcia

Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci nie przekracza 12 miesięcy.
Kryterium nie ma zastosowania w stosunku do działań obejmujących doskonalenie
umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP.
Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP. Skala
działań prowadzonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu przez
OWP (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku
do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie).
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Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
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Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach RPO oraz programów
rządowych.

6.

Maksymalny okres realizacji projektu

7.

Realizacja wsparcia przez OWP spoza
obszaru deficytowego wynikającego z
Gminnego Programu Rewitalizacji
miasta Łodzi (GPR)

8.

Maksymalna wartość projektu

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca
2023 roku.

Wsparciem w ramach konkursu nie mogą być objęte OWP położone na obszarze
deficytowym wynikającym z Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi (GPR).

Maksymalna wartość projektu to 600 000,00 zł.

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji
projektu nie może przekroczyć 30.06.2023 r., natomiast na
etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach i
za zgodą IZ okres ten może zostać wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium weryfikowane na etapie oceny projektu na
podstawie wartości wskazanej w budżecie projektu. Na
etapie realizacji projektu w przypadku zmiany wartości
projektu, wynikającej z uzasadnionych przesłanek i
zaakceptowanej przez IZ, kryterium uznaje się za
spełnione.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
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Lp.

1.

Nazwa kryterium

Skierowanie projektu do istniejących
OWP, które nie korzystały ze środków
EFS

2.

Skierowanie projektu do OWP
zlokalizowanych na obszarach wiejskich

3.

Wsparcie OWP zlokalizowanych na
terenie miast średnich, w tym tracących
funkcje społeczno-gospodarcze

Definicja

Projekt jest skierowany do istniejących OWP, które nie korzystały ze środków EFS
dostępnych w ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy
poprzedzających moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

Projekt zakłada wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego
zlokalizowanych na obszarach wiejskich.
Obszary wiejskie należy rozumieć jako obszary słabo zaludnione zgodnie ze
stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to
obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
Kategoria 3 DEGURBY powinna być określana na podstawie tabeli:
https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/102-podrecznik-beneficjenta-1-4/Wykaz-gmin-zwojewodztwa-Lodzkiego-zgodnie-z-klasyfikacji-DEGURBA.xlsx:

Wsparcie jest skierowane do OWP zlokalizowanych na terenie miast średnich, w
tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
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Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
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Miasto średnie - miasto powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast
wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące
stolicą powiatu. Lista miast średnich wskazana jest w. tabeli:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36253/Delimitacja_miast_srednich_
SOR_Sleszynski_11.pdf
Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - miasto zidentyfikowane
jako jedno z miast średnich w największym stopniu tracące funkcje społecznogospodarcze. Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
wskazana
jest
w.
tabeli:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36254/Delimitacja_miast_srednich_
SOR_11.pdf

obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
TYP OPERACJI (1, 2, 4)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Zgodność realizacji projektu z diagnozą

Definicja

Sposób weryfikacji

Zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy
zapotrzebowania szkół i placówek systemu oświaty, a wnioski z diagnozy zostały
zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu.
Diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę
systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze
edukacyjnym lub badawczym.
Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną
do podejmowania decyzji.
Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby
zidentyfikowane w diagnozie regionalnej stanowiącej załącznik do regulaminu
konkursu oraz w diagnozie instytucjonalnej.
Zakres zaplanowanego w ramach projektu wsparcia obejmującego uczniów,
nauczycieli oraz doposażenie szkoły lub placówki wynika z przeprowadzonej
diagnozy. W przypadku doposażenia szkoły lub placówki systemu oświaty
przeprowadzonego w ramach 2 lub 4. typu projektu określonego w SZOOP RPO

Na podstawie zapisów zawartych we wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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WŁ na lata 2014-2020, diagnoza obejmuje wnioski z przeprowadzonego spisu
inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia.
W przypadku indywidualizacji pracy z uczniem diagnoza obejmuje:
a) rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów,
b) wnioski z udzielanej pomocy-psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci oraz prowadzonych działań i zajęć o
charakterze rewalidacyjnym, socjoterapeutycznym i resocjalizacyjnym, dotyczące
dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania uczniów i włączenie
społeczne,
c) potrzeby dzieci i uczniów określone w indywidualnych programach dzieci
i uczniów (edukacyjno-terapeutycznych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci) oraz orzeczeniach i opiniach.
Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji
systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

2.

Właściwa wartość projektu

Minimalna wartość projektu to 600 000,00 zł.
Maksymalna wartość projektu to 2 000 000,00 zł.

3.

Dodatkowość wsparcia

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub
placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem
realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na
ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów)
prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy
poprzedzających
złożenie
wniosku
o
dofinansowanie
projektu
(średniomiesięcznie).

4.

Maksymalny okres realizacji projektu

Projekt zakłada okres realizacji nie przekraczający 24 miesięcy.
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Kryterium weryfikowane na etapie oceny projektu na
podstawie wartości wskazanej w budżecie projektu. Na
etapie realizacji projektu w przypadku zmiany wartości
projektu, wynikającej z uzasadnionych przesłanek i
zaakceptowanej przez IZ, kryterium uznaje się za
spełnione.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie projekt nie może przekroczyć
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24 miesięcy, natomiast na etapie realizacji projektu w
uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać
wydłużony. Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa kryterium

Definicja

Skierowanie
projektu
do
szkół
integracyjnych i specjalnych oraz ich
uczniów i nauczycieli

Projekt skierowany jest do szkół integracyjnych i specjalnych oraz ich uczniów
i nauczycieli.

Wsparcie szkół lub placówek
największym zapotrzebowaniu

Minimum 25% uczniów szkoły lub placówki systemu oświaty objętej wsparciem
w projekcie posiada specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne wymienione w
rozporządzeniu MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz projekt
zakłada realizację 4. typu projektu określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020..

o

Wsparcie
szkół
lub
placówek
zlokalizowanych na obszarach wiejskich

Projekt zakłada wsparcie dla szkół lub placówek systemu oświaty
zlokalizowanych na obszarach wiejskich.
Obszary wiejskie należy rozumieć jako obszary słabo zaludnione zgodnie ze
stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to
obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
Kategoria 3 DEGURBY powinna być określana na podstawie tabeli:
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Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
.Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą

Strona 220

https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/102-podrecznik-beneficjenta-1-4/Wykazgmin-z-wojewodztwa-Lodzkiego-zgodnie-z-klasyfikacji-DEGURBA.

4.

5.

Komplementarność działań

Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości

Wnioskodawca posiada zawartą umowę o dofinansowanie realizacji w ramach
Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w
wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada
przedsiębiorczości.

rozwijanie

kompetencji

kluczowych

z

zakresu

punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 15 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Wsparcie jest skierowane do szkół zlokalizowanych na terenie miast średnich,
w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze.

6.

Wsparcie szkół zlokalizowanych na terenie
miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze

Miasto średnie - miasto powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast
wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące
stolicą powiatu. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do
,,Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”
opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - miasto
zidentyfikowane jako jedno z miast średnich w największym stopniu tracące
funkcje społeczno-gospodarcze. Lista miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do „Delimitacji miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.
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Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
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DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
TYP OPERACJI (3)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Określona funkcjonalność infrastruktury
sieciowo-usługowej.
Dotyczy wyłącznie 3. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020

W przypadku wyposażenia szkoły lub placówki systemu oświaty w pomoce
dydaktyczne oraz narzędzia TIK, wnioskodawca zapewnia w okresie do 6 miesięcy
od daty zakończenia realizacji projektu osiągnięcie określonej funkcjonalności
zakupionej infrastruktury sieciowo-usługowej.
Zakres funkcjonalności infrastruktury sieciowo-usługowej musi być zgodny ze
wszystkimi wymogami określonymi na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu i
wskazanymi w Regulaminie konkursu.

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

2.

Zgodność realizacji projektu z diagnozą

3.

Maksymalna wartość projektu

Zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy
zapotrzebowania szkół i placówek systemu oświaty, a wnioski z diagnozy zostały
zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu.
Diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę
systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze
edukacyjnym lub badawczym.
Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną
do podejmowania decyzji.
Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby
zidentyfikowane w diagnozie regionalnej stanowiącej załącznik do regulaminu
konkursu oraz w diagnozie instytucjonalnej.
Zakres zaplanowanego w ramach projektu wsparcia obejmującego uczniów,
nauczycieli oraz doposażenie szkoły lub placówki wynika z przeprowadzonej
diagnozy. W przypadku doposażenia szkoły lub placówki systemu oświaty,
diagnoza obejmuje wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny
stanu technicznego posiadanego wyposażenia.
Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji
systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.
Maksymalna wartość projektu to 300 000,00 zł.
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Na podstawie zapisów zawartych we wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Kryterium weryfikowane na etapie oceny projektu na
podstawie wartości wskazanej w budżecie projektu. Na
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4.

5
6.

6.

Dodatkowość wsparcia

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub
placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem
realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na
ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów)
prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy
poprzedzających
złożenie
wniosku
o
dofinansowanie
projektu
(średniomiesięcznie).

Okres realizacji projektu

Projekt zakłada okres realizacji nie przekraczający 6 miesięcy
oraz
Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30
czerwca 2023 roku.

Liczba złożonych wniosków

Wnioskodawca dla danej szkoły może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o
dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Wymóg dotyczy zarówno
Wnioskodawcy jak i partnera w projekcie.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

etapie realizacji projektu w przypadku zmiany wartości
projektu, wynikającej z uzasadnionych przesłanek i
zaakceptowanej przez IZ, kryterium uznaje się za
spełnione.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie okres realizacji projektu nie
może przekroczyć 6 miesięcy oraz data zakończenia
realizacji projektu nie może przekroczyć 30.06.2023 r.,
natomiast na etapie realizacji projektu w uzasadnionych
przypadkach i za zgodą IZ okresy te mogą zostać
zmienione.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie rejestru złożonych wniosków o
dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż jednego
wniosku przez jednego Wnioskodawcę jako lidera lub
partnera dla danej szkoły Instytucja Organizująca Konkurs
odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs
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wnioski, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę
ww. kryterium. W przypadku wycofania wniosku o
dofinansowanie w czasie trwania naboru wniosków,
projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek w
terminie, w którym prowadzony jest nabór wniosków.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

7.

8.

Wsparcie
szkół
lub
placówek
zlokalizowanych na obszarach wiejskich
lub
Wsparcie szkół dużych

Realizacja wsparcia przez szkoły i
placówki systemu oświaty spoza obszaru
deficytowego wynikającego z Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
(GPR)

Projekt zakłada wsparcie dla szkół lub placówek systemu oświaty zlokalizowanych
na obszarach wiejskich.
Obszary wiejskie należy rozumieć jako obszary słabo zaludnione zgodnie ze
stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to
obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
Kategoria 3 DEGURBY powinna być określana na podstawie tabeli:
https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/102-podrecznik-beneficjenta-1-4/Wykaz-gmin-zwojewodztwa-Lodzkiego-zgodnie-z-klasyfikacji-DEGURBA.
lub
Projekt zakłada wsparcie dla szkół lub placówek systemu oświaty w których
kształci się powyżej 500 uczniów wg. stanu na 30 września 2020 roku.
Wsparciem w ramach konkursu nie mogą być objęte szkoły i placówki systemu
oświaty położone na obszarze deficytowym wynikającym z Gminnego Programu
Rewitalizacji miasta Łodzi (GPR)

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

7.
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DZIAŁANIE XI.1.WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.3 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – MIASTO ŁÓDŹ
TYP OPERACJI 1a, 1c, 1d, 1e, 1f)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Zgodność
diagnozą

realizacji

projektu

Definicja

z

Zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia wynika z przeprowadzonej diagnozy,
a wnioski z diagnozy zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu.
Diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez OWP, organ prowadzący OWP
lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym.
Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do
podejmowania decyzji.
Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby zidentyfikowane
w diagnozie regionalnej („Analiza poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na
obszarze
Województwa
Łódzkiego”,
styczeń
2017,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/39177/Analiza-edukacjiprzedszkolnej.pdf), stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu oraz w diagnozie
instytucjonalnej.
W przypadku generowania nowych miejsc wychowania przedszkolnego diagnoza
zawiera analizę sytuacji demograficznej na terenie realizacji projektu, z której wynika, iż
liczba utworzonych nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu
i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji
przedszkolnej w gminie/ na terenie miasta, w których są one tworzone.
W przypadku upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z
niepełnosprawnościami zakres wsparcia wynika z diagnozy potrzeb dziecka. Dziecko z
niepełnosprawnością rozumiane jest zgodnie z definicją osoby z niepełnosprawnościami
w myśl Wytycznych zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień
ogłoszenia konkursu.
W przypadku zwiększania szans edukacyjnych dzieci w OWP poprzez dodatkowe
zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty, zakres wsparcia w tym obszarze wynika
z przeprowadzonej diagnozy.
W przypadku zwiększania jakości edukacji przedszkolnej poprzez kształcenie
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy ,
zakres wsparcia w tym obszarze wynika z przeprowadzonej diagnozy.
W przypadku doskonalenia umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP,
zakres wsparcia w tym obszarze wynika z przeprowadzonej diagnozy.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Sposób weryfikacji

Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.
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Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji systemu
wspomagania pracy OWP, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

2.

Generowanie miejsc przedszkolnych

3.

Trwałość projektu

4.

Odpowiedni zakres dodatkowych
zajęć
wyrównujących
szanse
edukacyjne dzieci w zakresie
stwierdzonych deficytów

Wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych we wspieranym OWP w
stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1a.

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

W przypadku generowania miejsc wychowania przedszkolnego beneficjent zapewnia ich
trwałość przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług
przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego
finansowana ze środków innych niż europejskie. Liczba zadeklarowanych w arkuszu
organizacyjnym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną
liczbę miejsc utworzonych w projekcie.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1a.

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku
o dofinansowanie.
Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie
wnioskodawca
zobowiązuje
się
do
zapewnienia 2 letniej trwałości miejsc
wychowania przedszkolnego, a w okresie
rozliczenia projektu i zachowania trwałości
kryterium weryfikowane będzie na podstawie
zapisów
umowy
o
dofinansowanie,
dotyczących zachowania trwałości rezultatów
projektu.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Działania w zakresie rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów są zgodne z warunkami
określonymi na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
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aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu wskazanymi w Regulaminie konkursu:
a)
zajęcia dodatkowe w publicznych OWP, o których mowa w lit. b ppkt iii są
realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w minimalnym
wymiarze określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2 i 3 Prawa oświatowego i
przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z zastrzeżeniem lit. c i lit. d;
b)

katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:

albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy
danego projektu..
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

i)
zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj.: korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia
o charakterze terapeutycznym; ii)
zajęcia w ramach wczesnego wspomagania
rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
iii)
zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
c)
w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, których mowa w lit. b ppkt i oraz ii
mogą być realizowane także w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
d)
w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w lit. b ppkt iii, mogą
być realizowane w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o ile wynikają z
potrzeb wymagających rozszerzenia zakresu zajęć, o których mowa w lit. b ppkt i oraz ii;
e)
dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania
deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem
możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po
zakończeniu realizacji projektu;
f)
dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych
wsparciem w tym OWP;
g)
dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym
zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) nie były
finansowane
od
co
najmniej 12
miesięcy
poprzedzających
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie);
h)
dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP,
niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania
przedszkolnego.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1c.
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W przypadku finansowania bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania
przedszkolnego ze środków EFS wnioskodawca nie finansuje powyższej działalności z
krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie wychowania
przedszkolnego.
W przypadku finansowania bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania
przedszkolnego z krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie
wychowania przedszkolnego wnioskodawca nie finansuje powyższej działalności z EFS.

5.

6.

7.

Zakaz podwójnego finansowania
działalności
bieżącej
nowo
utworzonych miejsc wychowania
przedszkolnego

Maksymalny okres finansowania
działań merytorycznych

Dodatkowość wsparcia

W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż
JST, informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach
projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ
prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w
okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w
ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc w ramach
projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji
projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków
projektowych. Podmiot może natomiast występować o dotację z budżetu gminy na rzecz
dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na
dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1a.

Finansowanie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania
przedszkolnego nie przekracza 12 miesięcy.
Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci nie przekracza 12 miesięcy.
Kryterium nie ma zastosowania w stosunku do działań obejmujących doskonalenie
umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP.

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie działań
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP. Skala działań
prowadzonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu przez OWP,
(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali
działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających
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Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych
Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego

Strona 229

8.

Projekt wynika z obowiązującego
i pozytywnie zweryfikowanego przez
IZ RPO WŁ Gminnego Programu
Rewitalizacji

na obszarach

złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy
działań zrealizowanych w ramach RPO oraz programów rządowych.

kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie)
i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ dla Miasta Łodzi Gminnego Programu
Rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu, i jest
ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami
programu rewitalizacji. Wynikanie projektu z Gminnego Programu Rewitalizacji oznacza
albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym
(zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

Na
podstawie
Gminnego
Programu
Rewitalizacji Miasta Łodzi.
Kryterium zerojedynkowe – weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Projekt jest realizowany na obszarach deficytowych wynikających z diagnozy potrzeb
zidentyfikowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Łodzi.

9.

Realizacja projektu
deficytowych

10.

Maksymalny okres realizacji projektu

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca
2023 roku.

11.

Maksymalna wartość projektu

Maksymalna wartość projektu to 600 000,00 zł.
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Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie data zakończenia
realizacji projektu nie może przekroczyć
30.06.2023 r., natomiast na etapie realizacji
projektu w uzasadnionych przypadkach i za
zgodą IZ okres ten może zostać wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.
Kryterium weryfikowane na etapie oceny
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projektu na podstawie wartości wskazanej w
budżecie projektu.
Na etapie realizacji
projektu w przypadku zmiany wartości
projektu, wynikającej z uzasadnionych
przesłanek i zaakceptowanej przez IZ,
kryterium uznaje się za spełnione.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.
KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Skierowanie projektu do istniejących
OWP, które nie korzystały ze
środków EFS

Definicja

Projekt jest skierowany do istniejących OWP, które nie korzystały ze środków EFS
dostępnych w ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających
moment złożenia wniosku o dofinansowanie.
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Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium
premiujące, należy ustalić wskaźnik produktu
odnoszący się do obszaru spełnionego
kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali
wskaźnika produktu odnoszącego się do
obszaru spełnionego kryterium, premia
punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
10 punktów za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za
spełnienie kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-

Strona 231

merytorycznej.

2.

Skierowanie projektu do osób z
niepełnosprawnościami

Projekt obejmuje wsparciem osoby z niepełnosprawnościami w myśl Wytycznych w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu.

Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium
premiujące, należy ustalić wskaźnik produktu
odnoszący się do obszaru spełnionego
kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali
wskaźnika produktu odnoszącego się do
obszaru spełnionego kryterium, premia
punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
10 punktów za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za
spełnienie kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

DZIAŁANIE XI.1.WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.3 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – MIASTO ŁÓDŹ
TYP OPERACJI 1b, 1c, 1d, 1e, 1f)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Zgodność
diagnozą

realizacji

projektu

z

Definicja

Sposób weryfikacji

Zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia wynika z przeprowadzonej diagnozy,
a wnioski z diagnozy zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu.

Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
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2.

Dostosowanie istniejących miejsc
wychowania przedszkolnego do
potrzeb
dzieci
z
niepełnosprawnościami

Diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez OWP, organ prowadzący OWP
lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym.
Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do
podejmowania decyzji.
Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby zidentyfikowane
w diagnozie regionalnej („Analiza poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na
obszarze
Województwa
Łódzkiego”,
styczeń
2017,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/39177/Analiza-edukacjiprzedszkolnej.pdf), stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu oraz w diagnozie
instytucjonalnej.
W przypadku generowania nowych miejsc wychowania przedszkolnego diagnoza
zawiera analizę sytuacji demograficznej na terenie realizacji projektu, z której wynika, iż
liczba utworzonych nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu
i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji
przedszkolnej w gminie/ na terenie miasta, w których są one tworzone.
W przypadku upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z
niepełnosprawnościami zakres wsparcia wynika z diagnozy potrzeb dziecka. Dziecko z
niepełnosprawnością rozumiane jest zgodnie z definicją osoby z niepełnosprawnościami
w myśl Wytycznych zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień
ogłoszenia konkursu.
W przypadku zwiększania szans edukacyjnych dzieci w OWP poprzez dodatkowe
zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty, zakres wsparcia w tym obszarze wynika
z przeprowadzonej diagnozy.
W przypadku zwiększania jakości edukacji przedszkolnej poprzez kształcenie
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy ,
zakres wsparcia w tym obszarze wynika z przeprowadzonej diagnozy.
W przypadku doskonalenia umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP,
zakres wsparcia w tym obszarze wynika z przeprowadzonej diagnozy.
Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji systemu
wspomagania pracy OWP, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane

Maksymalna wartość projektu ogółem na dostosowanie istniejących miejsc wychowania
przedszkolnego dla 1 dziecka z niepełnosprawnością wynosi 100.000,00 zł. W
przypadku dostosowania więcej niż jednego miejsca będzie to maksymalnie iloczyn
ilości dzieci i wskazanej kwoty.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1b.

Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.
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Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.
Działania w zakresie rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów są zgodne z warunkami
określonymi na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu wskazanymi w Regulaminie konkursu:
a)
zajęcia dodatkowe w publicznych OWP, o których mowa w lit. b ppkt iii są
realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w minimalnym
wymiarze określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2 i 3 Prawa oświatowego i
przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z zastrzeżeniem lit. c i lit. d;
b)

3.

Odpowiedni zakres dodatkowych
zajęć
wyrównujących
szanse
edukacyjne dzieci w zakresie
stwierdzonych deficytów

katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:
i) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj.: korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne
zajęcia o charakterze terapeutycznym; ii) zajęcia
w
ramach
wczesnego
wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
iii) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

c)
w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, których mowa w lit. b ppkt i oraz ii
mogą być realizowane także w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
d)
w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w lit. b ppkt iii, mogą
być realizowane w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o ile wynikają z
potrzeb wymagających rozszerzenia zakresu zajęć, o których mowa w lit. b ppkt i oraz ii;

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy
danego projektu..
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

e)
dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania
deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem
możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po
zakończeniu realizacji projektu;
f)
dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych
wsparciem w tym OWP;
g)
dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym
zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) nie były

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Strona 234

finansowane
od
co
najmniej 12
miesięcy
poprzedzających
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie);
h)
dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP,
niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania
przedszkolnego.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1c.

4.

5.

Maksymalny okres finansowania
działań merytorycznych

Dodatkowość wsparcia

6.

Projekt wynika z obowiązującego
i pozytywnie zweryfikowanego przez
IZ RPO WŁ Gminnego Programu
Rewitalizacji

7.

Realizacja projektu
deficytowych

Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci nie przekracza 12 miesięcy.
Kryterium nie ma zastosowania w stosunku do działań obejmujących doskonalenie
umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP.

Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie działań
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP. Skala działań
prowadzonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu przez OWP,
(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali
działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy
działań zrealizowanych w ramach RPO oraz programów rządowych.

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie)
i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ dla Miasta Łodzi Gminnego Programu
Rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu, i jest
ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami
programu rewitalizacji. Wynikanie projektu z Gminnego Programu Rewitalizacji oznacza
albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym
(zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

na obszarach
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Na
podstawie
Gminnego
Programu
Rewitalizacji Miasta Łodzi.
Kryterium zerojedynkowe – weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.
Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
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Projekt jest realizowany na obszarach deficytowych wynikających z diagnozy potrzeb
zidentyfikowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Łodzi.

8.

Maksymalny okres realizacji projektu

9.

Maksymalna wartość projektu

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca
2023 roku.

Maksymalna wartość projektu to 600 000,00 zł.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.
Nazwa kryterium
Definicja
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Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie data zakończenia
realizacji projektu nie może przekroczyć
30.06.2023 r., natomiast na etapie realizacji
projektu w uzasadnionych przypadkach i za
zgodą IZ okres ten może zostać wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.
Kryterium weryfikowane na etapie oceny
projektu na podstawie wartości wskazanej w
budżecie projektu.
Na etapie realizacji
projektu w przypadku zmiany wartości
projektu, wynikającej z uzasadnionych
przesłanek i zaakceptowanej przez IZ,
kryterium uznaje się za spełnione.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie
wszystkich
szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Sposób weryfikacji
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1.

Skierowanie projektu do istniejących
OWP, które nie korzystały ze
środków EFS

Projekt jest skierowany do istniejących OWP, które nie korzystały ze środków EFS
dostępnych w ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających
moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium
premiujące, należy ustalić wskaźnik produktu
odnoszący się do obszaru spełnionego
kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali
wskaźnika produktu odnoszącego się do
obszaru spełnionego kryterium, premia
punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria
dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane
na
ocenie
formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
10 punktów za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za
spełnienie kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.4 KSZTAŁCENIE OGÓLNE – MIASTO ŁÓDŹ
TYP OPERACJI (1, 2, 4)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja
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Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie)
i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ dla Miasta Łodzi Gminnego
Programu Rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia
konkursu, i jest ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany
z treścią i celami programu rewitalizacji. Wynikanie projektu z Gminnego Programu
Rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo
określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów
działań rewitalizacyjnych.
1.

Projekt wynika z obowiązującego
i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ
RPO
WŁ
Gminnego
Programu
Rewitalizacji oraz jest zlokalizowany na
obszarze rewitalizacji

Program rewitalizacji, z którego wynika projekt rewitalizacyjny, znajduje się na
prowadzonym przez IZ RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których
przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów
dotyczących cech i elementów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia
konkursu.

Na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Łodzi oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe – weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym
w programie rewitalizacji (w wyjątkowych sytuacjach np. działań społecznych
nakierowanych na mieszkańców obszaru rewitalizacji, 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).

2.

Maksymalna wartość projektu

Maksymalna wartość projektu to 1 000 000,00 zł.

3.

Zgodność realizacji projektu z diagnozą

Zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy
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Kryterium weryfikowane na etapie oceny projektu na
podstawie wartości wskazanej w budżecie projektu. Na
etapie realizacji projektu w przypadku zmiany wartości
projektu, wynikającej z uzasadnionych przesłanek i
zaakceptowanej przez IZ, kryterium uznaje się za
spełnione.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie zapisów zawartych we wniosku
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zapotrzebowania szkół i placówek systemu oświaty, a wnioski z diagnozy zostały
zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu.
Diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę
systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze
edukacyjnym lub badawczym.
Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną
do podejmowania decyzji.
Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby
zidentyfikowane w diagnozie regionalnej stanowiącej załącznik do regulaminu
konkursu oraz w diagnozie instytucjonalnej.
Zakres zaplanowanego w ramach projektu wsparcia obejmującego uczniów,
nauczycieli oraz doposażenie szkoły lub placówki wynika z przeprowadzonej
diagnozy. W przypadku doposażenia szkoły lub placówki systemu oświaty
przeprowadzonego w ramach 2 lub 4. typu projektu określonego w SZOOP RPO
WŁ na lata 2014-2020, diagnoza obejmuje wnioski z przeprowadzonego spisu
inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia.
W przypadku indywidualizacji pracy z uczniem diagnoza obejmuje:
a) rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów,
b) wnioski z udzielanej pomocy-psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci oraz prowadzonych działań i zajęć o
charakterze rewalidacyjnym, socjoterapeutycznym i resocjalizacyjnym, dotyczące
dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania uczniów i włączenie
społeczne,
c) potrzeby dzieci i uczniów określone w indywidualnych programach dzieci
i uczniów (edukacyjno-terapeutycznych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci) oraz orzeczeniach i opiniach.
Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji
systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

4.

Dodatkowość wsparcia

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie
działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań
prowadzonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu przez szkoły
lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec
zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły
lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy
działań zrealizowanych w ramach RPO oraz programów rządowych.
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o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
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5.

Maksymalny okres realizacji projektu

Projekt zakłada okres realizacji nie przekraczający 24 miesięcy.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie projekt nie może przekroczyć
24 miesięcy, natomiast na etapie realizacji projektu w
uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać
wydłużony. Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Skierowanie
projektu
do
szkół
1. integracyjnych i specjalnych oraz ich
uczniów i nauczycieli

Projekt skierowany jest do szkół integracyjnych i specjalnych oraz ich uczniów
i nauczycieli.

Skierowanie projektu do uczniów
2.
będących w szczególnie trudnej sytuacji

Projekt obejmuje wsparciem uczniów dla których pierwszym językiem nie jest
język polski, w szczególności pochodzących z mniejszości etnicznych i
narodowych lub zakłada wsparcie nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej
lub pracy z uczniami wielojęzycznymi i wielokulturowymi. Projekt zakłada
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Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
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wsparcie nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej lub pracy z uczniami
wielojęzycznymi i wielokulturowymi lub obejmuje wsparciem uczniów dla
których pierwszym językiem nie jest język polski, w szczególności
pochodzących z mniejszości etnicznych i narodowych.

3.

Wsparcie szkół lub placówek
największym zapotrzebowaniu

o

Utworzenie pracowni międzyszkolnych.
4. Dotyczy wyłącznie 2 typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014 -2020

Minimum 25% uczniów szkoły lub placówki systemu oświaty objętej wsparciem
w projekcie posiada specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne wymienione w
rozporządzeniu MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz projekt
zakłada realizację 4. typu projektu określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020.

Projekt zakłada utworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni
międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty,
podlegającej
pod
konkretny
organ
prowadzący
i dostępnych dla wszystkich szkół lub placówek oświatowych funkcjonujących
w ramach tego organu.
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W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana. Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
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Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

5. Adaptacja rozwiązań

Skierowanie projektu do szkół lub
6. placówek systemu oświaty, które nie
korzystały ze wsparcia EFS

Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem środków
EFS w poprzednich perspektywach finansowych i jest komplementarny z
rozwiązaniami wypracowanymi w obecnej perspektywie.
Przez takie rozwiązania rozumiane będzie:
• wykorzystanie przez szkoły i placówki systemu oświaty epodręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych
stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 20142020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez
MEN;
• prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystaniem w
nauczaniu e-podręczników bądź
e-zasobów/
e-materiałów
dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013
i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez
MEN.;
• wykorzystanie narzędzi, metod i form pracy wypracowanych w
ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów
projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 PO
KL.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana. Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Projekt jest skierowany do szkół lub placówek systemu oświaty, które nie
korzystały ze wsparcia EFS w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment
złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana. Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.
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DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.4 KSZTAŁCENIE OGÓLNE – MIASTO ŁÓDŹ
TYP OPERACJI (3)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja
Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie)
i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ dla Miasta Łodzi Gminnego
Programu Rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia
konkursu, i jest ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany
z treścią i celami programu rewitalizacji. Wynikanie projektu z Gminnego Programu
Rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo
określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów
działań rewitalizacyjnych.

1.

Projekt wynika z obowiązującego
i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ
RPO
WŁ
Gminnego
Programu
Rewitalizacji oraz jest zlokalizowany na
obszarze rewitalizacji

Program rewitalizacji, z którego wynika projekt rewitalizacyjny, znajduje się na
prowadzonym przez IZ RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których
przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów
dotyczących cech i elementów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia
konkursu.

Sposób weryfikacji

Na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Łodzi oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe – weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym
w programie rewitalizacji (w wyjątkowych sytuacjach np. działań społecznych
nakierowanych na mieszkańców obszaru rewitalizacji, 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).
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2.

3.

4.

Maksymalna wartość projektu

Zgodność realizacji projektu z diagnozą

Dodatkowość wsparcia

Maksymalna wartość projektu to 400 000,00 zł.

Kryterium weryfikowane na etapie oceny projektu na
podstawie wartości wskazanej w budżecie projektu. Na
etapie realizacji projektu w przypadku zmiany wartości
projektu, wynikającej z uzasadnionych przesłanek i
zaakceptowanej przez IZ, kryterium uznaje się za
spełnione.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy
zapotrzebowania szkół i placówek systemu oświaty, a wnioski z diagnozy zostały
zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu.
Diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę
systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze
edukacyjnym lub badawczym.
Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną
do podejmowania decyzji.
Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby
zidentyfikowane w diagnozie regionalnej stanowiącej załącznik do regulaminu
konkursu oraz w diagnozie instytucjonalnej.
Zakres zaplanowanego w ramach projektu wsparcia obejmującego uczniów,
nauczycieli oraz doposażenie szkoły lub placówki wynika z przeprowadzonej
diagnozy. W przypadku doposażenia szkoły lub placówki systemu oświaty
diagnoza obejmuje wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny
stanu technicznego posiadanego wyposażenia.
Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji
systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

Na podstawie zapisów zawartych we wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie
działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań
prowadzonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu przez szkoły
lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec
zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły
lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
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działań zrealizowanych w ramach RPO oraz programów rządowych.

5.

Okres realizacji projektu

6.

Określona funkcjonalność infrastruktury
sieciowo-usługowej

Projekt zakłada okres realizacji nie przekraczający 6 miesięcy
oraz
Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30
czerwca 2023 roku

W przypadku wyposażenia szkoły lub placówki systemu oświaty w pomoce
dydaktyczne oraz narzędzia TIK, wnioskodawca zapewnia w okresie do 6 miesięcy
od daty zakończenia realizacji projektu osiągnięcie określonej funkcjonalności
zakupionej infrastruktury sieciowo-usługowej.
Zakres funkcjonalności infrastruktury sieciowo-usługowej musi być zgodny ze
wszystkimi wymogami określonymi na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
i wskazanymi w Regulaminie konkursu.

warunkuje dokonanie
merytorycznych

oceny

spełnienia

kryteriów

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie okres realizacji nie
przekraczający 6 miesięcy oraz data zakończenia
realizacji projektu nie może przekroczyć 30.06.2023 r.,
natomiast na etapie realizacji projektu w uzasadnionych
przypadkach i za zgodą IZ okresy te mogą zostać
zmienione.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium

1
Utworzenie pracowni międzyszkolnych.
.

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt zakłada utworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni
międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty,
podlegającej
pod
konkretny
organ
prowadzący
i dostępnych dla wszystkich szkół lub placówek oświatowych funkcjonujących
w ramach tego organu.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
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Skierowanie projektu do szkół lub
2
placówek systemu oświaty, które nie
.
korzystały ze wsparcia EFS

Projekt jest skierowany do szkół lub placówek systemu oświaty, które nie
korzystały ze wsparcia EFS w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment
złożenia wniosku o dofinansowanie.

kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana. Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana. Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie formalno-merytorycznej.

DZIAŁANIE XI.2 KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH
PODDZIAŁANIE XI.2.1 KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Skierowanie projektu do odpowiednich
grup docelowych

Definicja

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby które ukończyły 50 rok
życia.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
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merytorycznych.
Szkolenia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji językowych zakończą się:
a) - formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość
uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji).

2.

3.

Odpowiedni zakres i wymogi dla
kwalifikacji językowych

Odpowiedni zakres i standard wymagań
dla kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych

Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych realizowane są
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Szkolenia językowe realizowane są zgodnie z wymogami i rozliczane
stawkami jednostkowymi, określonymi w regulaminie konkursu na podstawie
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
.
Szkolenia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych
zakończą się:
a) w przypadku kwalifikacji - formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą
dawać możliwość uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji) albo
b) w przypadku kompetencji - certyfikatem potwierdzającym nabycie
kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie
etapami, o których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych
na dzień ogłoszenia konkursu
.
Uzyskanie kompetencji cyfrowych odbywa się zgodnie z zaplanowanymi we
wniosku o dofinansowanie projektu etapami oraz zgodnie ze standardem
wymagań dla kompetencji cyfrowych określonym w regulaminie konkursu na
podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
.

4.

Zakaz łączenia obszarów wsparcia

Projekt zakłada wsparcie w zakresie wyłącznie kompetencji językowych albo
wyłącznie kompetencji cyfrowych.
Nie ma możliwości realizacji projektów mających na celu podnoszenie
zarówno kompetencji językowych i cyfrowych.
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Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”, albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”, albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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5.

6.

7.

Maksymalny okres realizacji projektu

Projekt zakłada okres realizacji nie przekraczający 24 miesięcy.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30
czerwca 2023 roku.

Ilość złożonych wniosków

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie
projektu w ramach danego konkursu. Wymóg dotyczy zarówno Wnioskodawcy
jak i partnera w projekcie.

Profil działalności Wnioskodawcy

Ilość osób objętych wsparciem w projekcie nie może być większa od ilości
osób, którym Wnioskodawca udzielił wsparcia analogicznego jak w projekcie w
ramach swojej podstawowej działalności, która nie była finansowana z EFS w
ostatnim roku kalendarzowym przed rozpoczęciem realizacji projektu.
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie projekt nie może przekroczyć
24 miesięcy, natomiast na etapie realizacji projektu w
uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać
wydłużony. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie
data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć
30.06.2023 r., natomiast na etapie realizacji projektu w
uzasadnionych przypadkach i za zgodą IZ okres ten może
zostać wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie rejestru złożonych wniosków o
dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż jednego
wniosku przez jednego Wnioskodawcę jako lidera lub
partnera Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca
wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w
związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę ww.
kryterium. W przypadku wycofania wniosku o
dofinansowanie w czasie trwania naboru wniosków,
projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek w
terminie, w którym prowadzony jest nabór wniosków.
Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą
rozpatrywane.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
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odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

DZIAŁANIE XI.2 KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH
PODDZIAŁANIE XI.2.2 KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH – MIASTO ŁODŹ
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium

1.

2.

Skierowanie projektu do odpowiednich
grup docelowych

Projekt wynika z obowiązującego i
pozytywnie zweryfikowanego przez IZ
RPO WŁ Gminnego Programu
Rewitalizacji

Definicja

Sposób weryfikacji

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby, które ukończyły 50 rok życia.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie)
i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ dla Miasta Łodzi Gminnego
Programu Rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia
konkursu, i jest ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany
z treścią i celami programu rewitalizacji. Wynikanie projektu z Gminnego Programu
Rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo
określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów
działań rewitalizacyjnych.
Program rewitalizacji, z którego wynika projekt rewitalizacyjny, znajduje się na
prowadzonym przez IZ RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których
przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów
dotyczących cech i elementów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia
konkursu.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie. Weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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Uczestnikami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi
(objętego Gminnym Programem Rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na
dzień ogłoszenia konkursu) lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem
procesu rewitalizacji.

3.

Odpowiedni zakres i standard wymagań
dla kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych

Szkolenia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych
zakończą się:
a) w przypadku kwalifikacji - formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą
dawać możliwość uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji) albo
b) w przypadku kompetencji - certyfikatem potwierdzającym nabycie kompetencji,
zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie etapami, o których mowa
w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia
konkursu
.
Uzyskanie kompetencji cyfrowych odbywa się zgodnie z zaplanowanymi we
wniosku o dofinansowanie projektu etapami oraz zgodnie ze standardem
wymagań dla kompetencji cyfrowych określonym w regulaminie konkursu na
podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu.

Maksymalny okres realizacji projektu
4.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30
czerwca 2023 roku.
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Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”, albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie data zakończenia nie może
przekroczyć 30.06.2023 r., natomiast na etapie realizacji
projektu w uzasadnionych przypadkach i za zgodą IZ
okres ten może zostać wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów

Strona 250

merytorycznych.
DZIAŁANIE XI.3. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
PODDZIAŁANIE XI.3.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
TYP OPERACJI 1, 4, 5)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Definicja

Skierowanie wsparcia do organów
prowadzących szkoły lub placówki
systemu oświaty realizujące kształcenie
zawodowe

Zgodność
diagnozami

realizacji

projektu

z

Wnioskodawca jest organem prowadzącym publiczne lub niepubliczne szkoły
lub placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe, do których
kierowane jest wsparcie w ramach projektu.

Realizacja projektu zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą na podstawie
indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo
osób obejmowanych wsparciem. W przypadku szkół lub placówek systemu
oświaty diagnoza instytucjonalna powinna być przygotowana i przeprowadzona
przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona
przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.
Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji
systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli,
poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Diagnoza
instytucjonalna powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia
społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe.
Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby
zidentyfikowane w diagnozie regionalnej stanowiącej załącznik do regulaminu
konkursu oraz w diagnozie instytucjonalnej.
Diagnoza instytucjonalna powinna być przygotowywana przez wnioskodawcę
według wzoru zawartego w regulaminie konkursu oraz wskazanych w nim
minimalnych wymogów, w tym powinna zawierać między innymi inwentaryzację
sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE,
we wcześniejszych perspektywach finansowych. Wyposażenie pracowni lub

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie w
zakresie zgodności planowanej interwencji z diagnozą
instytucjonalną powiązaną z diagnozą regionalną oraz
innymi regionalnymi
dokumentami strategicznymi
wskazanymi w Regulaminie konkursu
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie
zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego
przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinna obejmować wnioski z
przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego
posiadanego wyposażenia .
Wnioski z diagnozy instytucjonalnej muszą stanowić element wniosku o
dofinansowanie projektu.

3.

4.

Monitorowanie
uczniowskich

jakości

staży

Dodatkowość wsparcia
Dotyczy wyłącznie 1 typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020

Działania w zakresie realizacji staży uczniowskich są realizowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wskazanymi w
Regulaminie konkursu warunkami.
Organizacja wysokiej jakości staży uczniowskich poprzez wdrażanie
elementów wskazanych w Regulaminie konkursu zostanie obligatoryjnie
potwierdzona przez Beneficjenta zgodnością z warunkami określonymi w
regulaminie konkursu.

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub
placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady
środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań
(nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w
okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w
ramach RPO oraz programów rządowych. Dofinansowanie mogą uzyskać te
formy wsparcia, które w tym samym zakresie nie są finansowane z innych
źródeł, w tym ze środków subwencji oświatowej.
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Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie oraz treści wniosku. Wnioskodawca we
wniosku o dofinansowanie musi opisać w jaki sposób
zapewni wysoką jakość staży uczniowskich (wg
standardu określonego w regulaminie konkursu) oraz
wskaże sposób ich monitorowania wraz z proponowanym
narzędziem weryfikacji, umożliwiającym monitorowanie
jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie
zaangażowane strony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” , „nie”,
albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”, albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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5.

6.

Maksymalny okres realizacji projektu

Współpraca szkół lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe z ich otoczeniem społecznogospodarczym

7.

Kompleksowość wsparcia
Dotyczy wyłącznie 1 typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020

8.

Realizacja wsparcia przez szkoły i
placówki systemu oświaty spoza obszaru
deficytowego wynikającego z Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
(GPR)

Projekt zakłada okres realizacji nie przekraczający 6 miesięcy
oraz
Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30
czerwca 2023 roku.

Projekt zakłada współpracę szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zakres
współpracy w ramach RPO jest zgodny z określonymi na podstawie
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
i wskazanymi w Regulaminie konkursu warunkami.
W przypadku wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy
programowej kształcenia w zawodach,
projekt zakłada przeszkolenie
nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki
zawodu w zakresie jego obsługi

Wsparciem w ramach konkursu nie mogą być objęte szkoły i placówki systemu
oświaty położone na obszarze deficytowym wynikającym z Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi (GPR)
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie okres realizacji projektu nie
może przekroczyć 6 miesięcy oraz data zakończenia
realizacji projektu nie może przekroczyć 30.06.2023 r.,
natomiast na etapie realizacji projektu w uzasadnionych
przypadkach i za zgodą IZ okres ten może zostać
wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, albo „nie”, albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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9.

Zapewnienie trwałości utworzonych w
ramach projektu Punktów Informacji i
Kariery (PIK) (o ile dotyczy)

Beneficjent zapewnia funkcjonowanie ze środków innych niż europejskie
utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK) (o ile
dotyczy)przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu,
określonej w umowie o dofinansowanie projektu.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny na
podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie. W okresie rozliczenia projektu i
zachowania trwałości kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów umowy o dofinansowanie, dotyczących
zachowania trwałości rezultatów projektu
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” , „nie”, „nie dotyczy”,
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

1.

Wniesienie wkładu własnego
pracodawców (dotyczy typu 1)

przez

2.

Zaoferowanie zatrudnienia.
Dotyczy wyłącznie 1. typu projektu
określonych w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020

Projekt zakłada wniesienie wkładu własnego przez pracodawców w wymiarze
co najmniej 5 % w kosztach organizacji i prowadzenia staży uczniowskich, o
których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata
2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
.

W przypadku odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 aktualnych na
dzień ogłoszenia konkursu
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Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
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. w dużym przedsiębiorstwie, minimum 5% stażystów uzyska ofertę
zatrudnienia po odbyciu stażu.
Oferta to dobrowolna lecz warunkowa propozycja, przedstawiona uczestnikowi
do akceptacji przez oferenta (np. pracodawcę) przez okres wskazany wyraźnie
przez oferenta jako gotowość do zawarcia umowy z uczestnikiem na
warunkach szczególnych, zrozumiałych dla uczestnika. Porozumienie jest
wiążące dla obu stron, jeżeli uczestnik zaakceptuje przedstawione warunki.

3.

4.

Utworzenie nowych lub doposażenie
istniejących pracowni międzyszkolnych.
Dotyczy wyłącznie 1 typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014 -2020

Projekt zakłada utworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni
międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty,
podlegającej pod konkretny organ prowadzący.

Organizacja staży uczniowskich w sektorach
RIS
Dotyczy wyłącznie 1 typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014 -2020

Projekt zakłada działania w zakresie realizacji staży uczniowskich, o których
mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
w sektorach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
Łódzkiego (RIS) na podstawie Wykazu Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz
specjalizacyjnych oraz uzupełniająco informacji ilościowych i jakościowych
dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej
portalu EU Skills Panorama, a także w przygotowywanej przez MEN
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W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
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Prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa
branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

5.

Zakres wsparcia nauczycieli

Projekt zakłada wsparcie nauczycieli w tym nauczycieli kształcenia
zawodowego w postaci staży i praktyk dla nauczycieli u pracodawców, w tym
szkolenia branżowe, o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz art. 70 c Karty
Nauczyciela, realizowane odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych
gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym
zawodem lub branżą, a także studiów podyplomowych lub kursów
kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowo wprowadzonych do
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych
w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo nowoutworzonych
kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym
lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli;

6.

Realizacja działań na rzecz kształcenia w
miejscu pracy

Projekt zakłada realizację dualnego systemu kształcenia.
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ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie .
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
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Wsparcie jest skierowane do szkół zlokalizowanych na terenie miast średnich,
w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze.

7.

Wsparcie szkół zlokalizowanych na terenie
miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze

Miasto średnie - miasto powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast
wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące
stolicą powiatu. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do
,,Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”
opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - miasto
zidentyfikowane jako jedno z miast średnich w największym stopniu tracące
funkcje społeczno-gospodarcze. Lista miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do „Delimitacji miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.

8.

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania
dodatkowych kwalifikacji.
Dotyczy wyłącznie 1 typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014 -2020

9.

Skierowanie projektu do szkół lub placówek
systemu oświaty, które nie korzystały ze

Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych
kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy

Projekt jest skierowany do szkół lub placówek systemu oświaty, które w
okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie
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merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na etapie oceny na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Na etapie realizacji na podstawie monitorowania
uczestników projektu w aplikacji SL 2014.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
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środków EFS

korzystały ze wsparcia EFS.

należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

DZIAŁANIE XI.3. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
PODDZIAŁANIE XI.3.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
TYP OPERACJI 3 )
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Zgodność
diagnozami

realizacji

projektu

z

Definicja

Sposób weryfikacji

Realizacja projektu zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą na podstawie
indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo
osób obejmowanych wsparciem. W przypadku szkół lub placówek systemu
oświaty diagnoza instytucjonalna powinna być przygotowana i przeprowadzona
przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona
przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.
Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji
systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli,
poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Diagnoza
instytucjonalna powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia
społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe.
Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby
zidentyfikowane w diagnozie regionalnej stanowiącej załącznik do regulaminu

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie w
zakresie zgodności planowanej interwencji z diagnozą
instytucjonalną powiązaną z diagnozą regionalną oraz
innymi regionalnymi
dokumentami strategicznymi
wskazanymi w Regulaminie konkursu
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Strona 258

konkursu oraz w diagnozie instytucjonalnej.
Diagnoza instytucjonalna powinna być przygotowywana przez wnioskodawcę
według wzoru zawartego w regulaminie konkursu oraz wskazanych w nim
minimalnych wymogów, w tym powinna zawierać między innymi inwentaryzację
sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE,
we wcześniejszych perspektywach finansowych. Wyposażenie pracowni lub
warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie
zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego
przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinna obejmować wnioski z
przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego
posiadanego wyposażenia .
Wnioski z diagnozy instytucjonalnej muszą stanowić element wniosku o
dofinansowanie projektu.

2.

Zapewnienie trwałości utworzonych CKZ
lub CKZiU.

Dodatkowość wsparcia
3.

Beneficjent zapewnia funkcjonowanie ze środków innych niż europejskie
utworzonych w ramach projektu CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących
zadania CKZ lub CKZiU, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia
realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub
placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przez szkoły lub
placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie
zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez
szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie
dotyczy działań zrealizowanych w ramach RPO oraz programów rządowych.
Dofinansowanie mogą uzyskać te formy wsparcia, które w tym samym
zakresie nie są finansowane z innych źródeł, w tym ze środków subwencji
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny na
podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie. W okresie rozliczenia projektu i
zachowania trwałości kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów umowy o dofinansowanie, dotyczących
zachowania trwałości rezultatów projektu
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” , „nie”,
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”,
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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oświatowej.

4.

5.

6.

7.

Okres realizacji projektu

Współpraca szkół lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe z ich otoczeniem społecznogospodarczym

Kompleksowość wsparcia

Realizacja wsparcia przez szkoły i
placówki systemu oświaty spoza obszaru
deficytowego wynikającego z Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
(GPR)

Projekt zakłada okres realizacji nie przekraczający 6 miesięcy
oraz
Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30
czerwca 2023 roku.

Projekt zakłada współpracę szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zakres
współpracy w ramach RPO jest zgodny z określonymi na podstawie
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
i wskazanymi w Regulaminie konkursu warunkami.
W przypadku wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy
programowej kształcenia w zawodach,
projekt zakłada przeszkolenie
nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki
zawodu w zakresie jego obsługi

Wsparciem w ramach konkursu nie mogą być objęte szkoły i placówki systemu
oświaty położone na obszarze deficytowym wynikającym z Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi (GPR)
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie okres realizacji projektu nie
może przekroczyć 6 miesięcy oraz data zakończenia
realizacji projektu nie może przekroczyć 30.06.2023 r.,
natomiast na etapie realizacji projektu w uzasadnionych
przypadkach okrey te mogą zostać wydłużone.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, albo „nie”, albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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8.

Szkolenie nauczycieli

Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej 20 nauczycieli kształcenia
zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, albo „nie”,
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Definicja

Utworzenie nowych lub doposażenie
istniejących pracowni międzyszkolnych.
Dotyczy wyłącznie 3 typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014 -2020

Projekt zakłada utworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni
międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty,
podlegającej pod konkretny organ prowadzący.

Zakres wsparcia nauczycieli

Projekt zakłada wsparcie nauczycieli w tym nauczycieli kształcenia
zawodowego w postaci staży i praktyk dla nauczycieli u pracodawców lub
studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach
zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty
kształcenia zawodowego albo nowoutworzonych kierunków nauczania lub
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Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
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zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku
pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli;

3.

Realizacja działań na rzecz kształcenia w
miejscu pracy

Projekt zakłada realizację dualnego systemu kształcenia.

Wsparcie jest skierowane do szkół zlokalizowanych na terenie miast średnich,
w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze.

4.

Wsparcie szkół zlokalizowanych na terenie
miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze

Miasto średnie - miasto powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast
wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące
stolicą powiatu. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do
,,Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”
opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - miasto
zidentyfikowane jako jedno z miast średnich w największym stopniu tracące
funkcje społeczno-gospodarcze. Lista miast średnich tracących funkcje
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zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie .
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
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społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do „Delimitacji miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.

5.

6.

Skierowanie projektu do szkół lub placówek
systemu oświaty, które nie korzystały ze
środków EFS

Wsparcie w sektorach RIS

Projekt jest skierowany do szkół lub placówek systemu oświaty, które w
okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie
korzystały ze wsparcia EFS.

Projekt zakłada wsparcie w sektorach zgodnych z Regionalną Strategią
Innowacji Województwa Łódzkiego (RIS) na podstawie Wykazu Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego.
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Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do
obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i
ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
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DZIAŁANIE XI.3. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
PODDZIAŁANIE XI.3.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – MIASTO ŁÓDŹ
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Definicja

Skierowanie wsparcia do organów
prowadzących szkoły lub placówki
systemu oświaty realizujące kształcenie
zawodowe

Zgodność
diagnozami

realizacji

projektu

z

Wnioskodawca jest organem prowadzącym publiczne lub niepubliczne szkoły
lub placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe, do których
kierowane jest wsparcie w ramach projektu.

Realizacja projektu zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą na podstawie
indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo
osób obejmowanych wsparciem. W przypadku szkół lub placówek systemu
oświaty diagnoza instytucjonalna powinna być przygotowana i przeprowadzona
przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona
przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.
Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji
systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli,
poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Diagnoza
instytucjonalna powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia
społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe.
Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby
zidentyfikowane w diagnozie regionalnej stanowiącej załącznik do regulaminu
konkursu oraz w diagnozie instytucjonalnej.
Diagnoza instytucjonalna powinna być przygotowywana przez wnioskodawcę
według wzoru zawartego w regulaminie konkursu oraz wskazanych w nim
minimalnych wymogów, w tym powinna zawierać między innymi inwentaryzację
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Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Informacja dotycząca wsparcia szkół które nie otrzymały
wsparcia w ramach Działania XI.3 RPO WŁ 2014-2020
będzie weryfikowana na podstawie deklaracji zawartej we
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie w
zakresie zgodności planowanej interwencji z diagnozą
instytucjonalną powiązaną z diagnozą regionalną oraz
innymi regionalnymi
dokumentami strategicznymi
wskazanymi w Regulaminie konkursu
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE,
we wcześniejszych perspektywach finansowych. Wyposażenie pracowni lub
warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie
zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego
przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinna obejmować wnioski z
przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego
posiadanego wyposażenia .
W przypadku osób dorosłych obejmowanych wsparciem (typ projektu 2)
diagnoza powinna odnosić się głównie do zapotrzebowania regionalnego i
lokalnego rynku pracy na określone kwalifikacje, wynikającego z diagnozy
regionalnej oraz wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji dla
Województwa Łódzkiego LORIS 2030 oraz inne regionalne dokumenty
strategiczne wskazane w Regulaminie konkursu.
Wnioski z diagnozy instytucjonalnej muszą stanowić element wniosku o
dofinansowanie projektu.

3.

4.

Monitorowanie
jakości
staży
uczniowskich
Dotyczy wyłącznie 1. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020

Działania w zakresie realizacji staży uczniowskich są realizowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wskazanymi w
Regulaminie konkursu warunkami. Organizacja wysokiej jakości staży
uczniowskich poprzez wdrażanie elementów wskazanych w Regulaminie
konkursu zostanie obligatoryjnie potwierdzona przez Beneficjenta zgodnością
z warunkami określonymi w regulaminie konkursu.

Zapewnienie trwałości utworzonych CKZ
lub CKZiU.
Dotyczy wyłącznie 3. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata

Beneficjent zapewnia funkcjonowanie ze środków innych niż europejskie
utworzonych w ramach projektu CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących
zadania CKZ lub CKZiU, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia
realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.
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Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie oraz treści opisu zadań. Wnioskodawca
we wniosku o dofinansowanie musi opisać w jaki
sposób zapewni wysoką jakość staży uczniowskich (wg
standardu określonego w regulaminie konkursu) oraz
wskaże sposób ich monitorowania wraz z proponowanym
narzędziem weryfikacji, umożliwiającym monitorowanie
jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie
zaangażowane strony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” , „nie”,
albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny na
podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie. W okresie rozliczenia projektu i
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5.

Dodatkowość wsparcia
Dotyczy wyłącznie 1 i 3. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020

zachowania trwałości kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów umowy o dofinansowanie, dotyczących
zachowania trwałości rezultatów projektu. Kryterium
zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” , „nie”, „albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub
placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady
środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań
(nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w
okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w
ramach RPO oraz programów rządowych. Dofinansowanie mogą uzyskać te
formy wsparcia, które w tym samym zakresie nie są finansowane z innych
źródeł, w tym ze środków subwencji oświatowej.

6.

Maksymalny okres realizacji projektu

Projekt zakłada okres realizacji nie przekraczający 6 miesięcy
oraz
Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30
czerwca 2023 roku.

7.

Współpraca szkół lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe z ich otoczeniem społeczno-

Projekt zakłada współpracę szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zakres
współpracy w ramach RPO jest zgodny z określonymi na podstawie
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Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie okres realizacji projektu nie
może przekroczyć 6 miesięcy oraz data zakończenia
realizacji projektu nie może przekroczyć 30.06.2023 r.,
natomiast na etapie realizacji projektu w uzasadnionych
przypadkach i za zgodą IZ okres ten może zostać
wydłużony.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie”, albo
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8.

9.

gospodarczym
Dotyczy wyłącznie 1 i 3. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 20142020aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
i wskazanymi w Regulaminie konkursu warunkami.

Kompleksowość wsparcia
Dotyczy wyłącznie 1 i 3. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020

W przypadku wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy
programowej kształcenia w zawodach,
projekt zakłada przeszkolenie
nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki
zawodu w zakresie jego obsługi

Projekt wynika z obowiązującego i
pozytywnie zweryfikowanego przez IZ
RPO
WŁ
Gminnego
Programu
Rewitalizacji

Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o
dofinansowanie) i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ dla Miasta
Łodzi Gminnego Programu Rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na
dzień ogłoszenia konkursu
, i jest ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z
treścią i celami programu rewitalizacji. Wynikanie projektu z Gminnego
Programu Rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie
rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych,
uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
Program rewitalizacji, z którego wynika projekt rewitalizacyjny, znajduje się na
prowadzonym przez IZ RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których
przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów
dotyczących cech i elementów określonych w Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na
dzień ogłoszenia konkursu
.

stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.

Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji
określonym w programie rewitalizacji (w wyjątkowych sytuacjach np. działań
społecznych nakierowanych na mieszkańców obszaru rewitalizacji, dopuszcza
się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem
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rewitalizacji, pod warunkiem że projekt służy realizacji celów wynikających z
programu rewitalizacji, co wymaga szczegółowego uzasadnienia).
W przypadku wsparcia skierowanego wyłącznie do osób (II typ projektu
określony w SZOOP RPOWŁ 2014-2020) uczestnikami projektu są mieszkańcy
obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi (objętego Gminnym Programem
Rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
) lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

10.

11.

12.

Wsparcie kształcenia ustawicznego
poprzez organizację pozaszkolnych form
kształcenia zawodowego jest realizowane
w formie kwalifikacyjnych kursów
zawodowych Dotyczy wyłącznie 2 typu
projektu określonego w SZOOP RPO WŁ
na lata 2014-2020

Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form
kształcenia zawodowego jest realizowane wyłącznie w formie kwalifikacyjnych
kursów zawodowych realizowanych w oparciu o podstawę programową
kształcenia w zawodach w zakresie danej kwalifikacji, zgodnie obowiązującymi
przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał i doświadczenie umożliwiające
samodzielną realizację przewidzianych w projektach kursów przy
wykorzystaniu własnej kadry oraz posiadanej bazy dydaktycznej.

Szkolenie nauczycieli
Dotyczy wyłącznie 3 typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020

Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej 20 nauczycieli kształcenia
zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Zapewnienie trwałości utworzonych w
ramach projektu Punktów Informacji i
Kariery (PIK) (o ile dotyczy)

Beneficjent zapewnia funkcjonowanie ze środków innych niż europejskie
utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK) (o ile
dotyczy)przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu,
określonej w umowie o dofinansowanie projektu.
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Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”, „albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, albo „nie”, albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny na
podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie. W okresie rozliczenia projektu i
zachowania trwałości kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów umowy o dofinansowanie, dotyczących
zachowania trwałości rezultatów projektu
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” , „nie”, „nie dotyczy”,
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Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Wniesienie wkładu własnego
pracodawców (dotyczy typu 1)

Definicja

przez

Zaoferowanie zatrudnienia.
Dotyczy wyłącznie 1 typu projektu
określonych w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020

Projekt zakłada wniesienie wkładu własnego przez pracodawców w wymiarze
co najmniej 5 % w kosztach organizacji i prowadzenia staży uczniowskich, o
których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata
2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu
.

W przypadku odbywania stażu uczniowskiego, o których mowa w Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 aktualnych na
dzień ogłoszenia konkursu
. w dużym przedsiębiorstwie, minimum 5% stażystów uzyska ofertę
zatrudnienia po odbyciu stażu.
Oferta to dobrowolna lecz warunkowa propozycja, przedstawiona uczestnikowi
do akceptacji przez oferenta (np. pracodawcę) przez okres wskazany wyraźnie
przez oferenta jako gotowość do zawarcia umowy z uczestnikiem na
warunkach szczególnych, zrozumiałych dla uczestnika. Porozumienie jest
wiążące dla obu stron, jeżeli uczestnik zaakceptuje przedstawione warunki.
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Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie

Strona 269

Utworzenie nowych lub doposażenie
istniejących pracowni międzyszkolnych.
Dotyczy wyłącznie 1 i 3 typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014 -2020

Projekt zakłada utworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni
międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty,
podlegającej pod konkretny organ prowadzący.

4.

Zakres wsparcia nauczycieli

Projekt zakłada wsparcie nauczycieli w tym nauczycieli kształcenia
zawodowego w postaci staży i praktyk dla nauczycieli u pracodawców, w tym
szkolenia branżowe, o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz art. 70 c Karty
Nauczyciela, realizowane odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych
gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym
zawodem lub branżą, a także
studiów podyplomowych lub kursów
kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowo wprowadzonych do
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych
w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo nowoutworzonych
kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym
lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli;

5.

Realizacja działań na rzecz kształcenia
w miejscu pracy

Projekt zakłada realizację dualnego systemu kształcenia.

3.

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie .
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie .
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie .
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru

Strona 270

6.

Projekt zakłada realizację 3 typu projektu.

Projekt zakłada wsparcie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów
kształcenia zawodowego i ustawicznego lub innych zespołów realizujących
zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu we współpracy z pracodawcami

7.

Wsparcie
uczniów
w
zakresie
zdobywania dodatkowych kwalifikacji.
Dotyczy wyłącznie 1 typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014 -2020

Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych
kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy.
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spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na etapie oceny na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Na etapie realizacji na podstawie monitorowania
uczestników projektu w aplikacji SL 2014.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
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8.

Skierowanie projektu do szkół lub
placówek systemu oświaty, które nie
korzystały ze środków EFS

Projekt jest skierowany do o szkół lub placówek systemu oświaty, które w
okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie
korzystały ze wsparcia EFS.

9.

Wsparcie w sektorach RIS
Dotyczy wyłącznie 3 typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na lata
2014 -2020

Projekt zakłada wsparcie w sektorach zgodnych z Regionalną Strategią
Innowacji Województwa Łódzkiego (RIS) na podstawie Wykazu Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego.
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kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
10 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące,
należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru
spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika
produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego
kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie
zostanie przyznana.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj.
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5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
DZIAŁANIE XI.3. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
PODDZIAŁANIE XI.3.3 PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Projekt znajduje się w wykazie projektów
zidentyfikowanych

Definicja

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt znajduje się w
wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego,
stanowiącym załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ
na lata 2014-2020.

2.

Grupę docelową stanowią uczniowie
zdolni szkół prowadzących kształcenie
zawodowe

Kryterium obejmuje co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów
uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Osiągnięcia w
olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium
premiujące. Szczegółowe kryteria naboru zostaną zawarte w regulaminie
programu stypendialnego.

3.

Wysokość pomocy stypendialnej

Kwota stypendium średniomiesięcznie nie może przekroczyć 1 000 zł brutto na
jednego ucznia.
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Sposób weryfikacji
Na podstawie wykazu projektów zidentyfikowanych w
ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik
do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na
lata 2014-2020.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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4.

Okres
przyznawanej
pomocy
stypendialnej wynosi 10 miesięcy

Okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy
i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu
programu stypendialnego.
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Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych.
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KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ XII POMOC TECHNICZNA
KRYTERIA DOSTĘPU

Lp.

Kryterium

1.

Kwalifikowalność podmiotowa Wnioskodawcy

2.

Poprawność
Działań

3.

Zgodność Planu Realizacji
dokumentami programowymi

4.

Zgodność Planu Realizacji Działań z prawem
wspólnotowym i krajowym oraz wytycznymi

5.

Kwalifikowalność wydatków

złożenia

Planu

Tak / Nie
(Możliwość poprawienia,
uzupełnienia lub wyjaśnienia
PRD)

Sposób oceny kryterium

Realizacji

Działań

z

Weryfikacji podlega zgodność Wnioskodawcy z typem Beneficjenta określonym w SZOOP RPO
WŁ 2014-2020.
Weryfikacji podlega poprawność złożenia Planu Realizacji Działań, tj. wypełnienie wszystkich
wymaganych pól we wniosku, podpisy upoważnionych osób, zgodność wersji elektronicznej z
papierową.
Weryfikacji podlega zasadność realizacji Planu Realizacji Działań w kontekście realizacji celów
XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna wskazanych w RPO WŁ 2014-2020 i w SZOOP RPO
WŁ 2014-2020 oraz zgodność wybranych przez Wnioskodawcę wskaźników z zadaniami
zaplanowanymi do realizacji w ramach Planu Realizacji Działań.
Weryfikacji podlega zgodność z prawodawstwem unijnym (w tym politykami horyzontalnymi UE)
i krajowym oraz z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata
2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Weryfikacji podlega zgodność i adekwatność wydatków kwalifikowalnych ujętych w Planie
Realizacji Działań z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie wykorzystania pomocy
technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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T/N
T/N

T/N

T/N

T/N

KRYTERIA WYBORU PODMIOTU, KTÓRY WDRAŻA INSTRUMENTY FINANSOWE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA
LATA 2014-2020
Kryteria mają zastosowanie do działań, wdrażanych przy pomocy instrumentów finansowych, tj.:
- Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.2 Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych.
Kryteria mają charakter zero-jedynkowy. Niespełnienie któregokolwiek z poniższych kryteriów skutkuje uzyskaniem przez wniosek oceny negatywnej. Istnieje możliwość poprawienia wniosku i
załączników na każdym etapie oceny.
Lp.

Sposób oceny kryterium

Kryterium

1

Projekt znajduje się w wykazie projektów
zidentyfikowanych

Czy projekt, wobec którego ma być zastosowany pozakonkursowy tryb wyboru, znajduje się w wykazie projektów
zidentyfikowanych, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020.

2

Projekt spełnia wymogi określone w wezwaniu

Czy projekt spełnia wymogi określone w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zgodność z przepisami prawa

Wdrażając instrument finansowy podmiot zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami
dotyczącymi EFSI, pomocy państwa, zamówień publicznych i odpowiednich norm oraz mającego zastosowanie prawa w zakresie
zapobiegania praniu pieniędzy, zwalczania terroryzmu i oszustw podatkowych.
Podmiot nie jest ustanawiany i nie utrzymuje relacji biznesowych z podmiotami istniejącymi na terytoriach, których władze nie
współpracują z Unią Europejską w odniesieniu do stosowania międzynarodowo uzgodnionych norm podatkowych, oraz
odzwierciedla takie wymogi w swoich umowach z wybranymi pośrednikami finansowymi.

3

KRYTERIA ODNOSZĄCE SIĘ DO POTENCJAŁU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO INSTRUMENTY FINANSOWE
Lp.

Kryterium

4

Zdolność prawna

5

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Sposób oceny kryterium
Czy podmiot posiada uprawnienia do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego instrument
finansowy, zgodnie z właściwymi przepisami na poziomie unijnym i krajowym.
Czy podmiot posiada
- odpowiedni potencjał finansowy do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego instrument
finansowy, oraz

Rozporządzenie Delegowane
nr 480/20144
Art.7 ust. 1 lit. a
Art.7 ust. 1 lit. b

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego.
4
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- odpowiednią stabilność ekonomiczną gwarantującą realizację zadań wdrożeniowych w
całym okresie realizacji projektu,
Czy podmiot:
- posiada odpowiednią strukturę organizacyjną do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego
instrument finansowy, oraz
- posiada system zarządzania umożliwiający prawidłowe wypełnianie zadań wdrożeniowych
(system powinien obejmować następujące aspekty: planowanie, tworzenie, komunikację,
monitorowanie postępów poczynionych w odniesieniu do celów, zarządzanie ryzykiem i
6
Zdolności organizacyjne
kontrole biznesowe).
Czy podmiot posiada sprawny i skuteczny system wewnętrznej kontroli, który pozwala na
przestrzeganie odpowiednich procedur w zakresie ryzyka, w tym pomiaru ryzyka, działań
następczych i ograniczenia ryzyka.
Czy podmiotposiada system księgowy, który zapewnia rzetelne, kompletne i wiarygodne
informacje w odpowiednim czasie.
Czy podmiot:
- posiada doświadczenie we wdrażaniu podobnych instrumentów finansowych (niekoniecznie
7
Doświadczenie
w ramach funduszy UE),
- zaproponował zespół o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach.
Czy podmiot wyraził zgodę na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez instytucje
8
Audyt
audytowe państwa członkowskiego, Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego.
KRYTERIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZASAD WDRAŻANIA PROJEKTU
Czy podmiot przedstawił solidną i wiarygodną metodykę w odniesieniu do identyfikacji i oceny
pośredników finansowych lub odbiorców ostatecznych (jeśli dotyczy).
9
Metodyka inwestycyjna
Czy podmiot przedstawił jasne zasady i warunki stosowane w odniesieniu do wsparcia na
rzecz ostatecznych odbiorców, w tym politykę cenową, która jest zgodna z wynikami oceny
ex ante i celami programu operacyjnego.
Czy podmiot wykazał odpowiednią zdolność do pozyskania dodatkowych środków na
inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, obok wkładów z programu.
10
Zdolność pozyskiwania dodatkowych środków
Czy podmiot wdrażający instrument finansowy przedstawił odpowiednie i wiarygodne środki w
celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia możliwego konfliktu interesu w
przypadku gdy przeznacza własne środki na instrument finansowy lub dzieli się ryzykiem.
Czy podmiot wykazał, że wdrożenie instrumentu finansowego będzie dodatkowe do obecnie
11
Dodatkowość działalności inwestycyjnej
prowadzonej działalności tego podmiotu.
Czy zaproponowany przez podmiot mechanizm wynagradzania jest zgodny z art. 42
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
12
Mechanizm wynagradzania
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS)

Art.7 ust. 1 lit. c

Art.7 ust. 1 lit. d
Art.7 ust. 1 lit. e
Art.7 ust. 2

Art.7 ust. 1 lit. f

Art.7 ust. 2 lit. a
Art.7 ust. 2 lit. c
Art.7 ust. 2 lit. d
Art. 7 ust. 2 lit. f
Art.7 ust. 2 lit. e

Art.7 ust. 2 lit. b
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Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 oraz art. 12 i 13 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z
dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
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