
 

 

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2022 ROK 

1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2022/1 

2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

3. Numer i nazwa osi 

priorytetowej IX Włączenie społeczne 

4. Instytucja  
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020 

IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, 

którego ogłaszany 

będzie konkurs 

Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

2. Priorytet inwestycyjny 
9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans 

na zatrudnienie 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

 X    

4. Planowana alokacja 

w (PLN) 
5 442 352 

6. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej: 

a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról 

społecznych, w tym praca socjalna 

b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i 

umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia 

c) instrumenty aktywizacji zdrowotnej ukierunkowane na wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy 

d) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących 

kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny 

2. wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji 

społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 
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1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie 

227 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 
57 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu  

21% 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

20% 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje 

lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

15% 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

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

Uzasadnienie: 

Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy 

lub partnera w nie więcej niż jednym wniosku o dofinansowanie projektu złożonym w 

ramach danej rundy konkursu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez 

jeden podmiot występujący w charakterze wnioskodawcy lub partnera w ramach danej 

rundy konkursu, IOK odrzuca wszystkie wnioski. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie ewidencji złożonych 

wniosków o dofinansowanie. 

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

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 2. Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej 

Uzasadnienie: Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w odniesieniu do: 
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- osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%, 

- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 

34%. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 3. Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej 

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym i minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do: 

- osób z niepełnosprawnościami co najmniej 12%, 

- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 

25%. 

Kryterium nie stosuje się do osób, o których mowa w Podrozdziale 5.3 pkt. 11 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 aktualnych na 

dzień ogłoszenia konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 4. Indywidualizacja wsparcia 

Uzasadnienie: 

Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa 

się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 

problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb z zastrzeżeniem, że: 

1. nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej,  

2. instrument aktywizacji zawodowej nie stanowi pierwszego elementu wsparcia w 

ramach indywidualnej ścieżki reintegracji (nie dotyczy projektów realizowanych przez 

WTZ, ZAZ, CIS, KIS). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
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2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 5. Narzędzia realizacji wsparcia 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu z każdym uczestnikiem podpisywana i realizowana jest umowa na 

wzór kontraktu socjalnego. 

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. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 6. Praca socjalna w projektach OPS/PCPR 

Uzasadnienie: 

W projektach OPS/PCPR praca socjalna realizowana jest przez cały okres udziału 

uczestnika w projekcie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie” ”, „nie dotyczy”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 7. Preferencje grupy docelowej 

Uzasadnienie: 

Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla: 

- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 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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- osób z niepełnosprawnością sprzężoną, 

- osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną 

i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Nie dotyczy projektów, w których prowadzona jest zamknięta rekrutacja. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 8. Osoby młode 

Uzasadnienie: 

Projekt nie może być skoncentrowany na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku życia). 

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 18 roku życia nie mogą 

stanowić więcej niż 25% grupy docelowej z wyłączeniem otoczenia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Kryterium nie dotyczy projektów przeznaczonych dla osób: 

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich; 

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium 9. Wsparcie osób bezrobotnych w projektach OPS/MOPR. 

Uzasadnienie: 

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. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  o 

dofinansowanie. 
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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. 

Nazwa kryterium 10. Wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej w projektach OPS/PCPR. 

Uzasadnienie: 

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. 

Nie dotyczy projektów, w których aktywizacja zawodowa jest realizowana przez KIS, 

CIS działający w strukturze jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Wdrożenie 

usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym przez KIS, CIS odbywa się w 

zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 11. Mechanizmy gwarantujące wysoką jakość szkoleń 

Uzasadnienie: 
W przypadku realizacji szkoleń ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 

kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłodzenia 
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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. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 12. Zakres wsparcia funkcjonujących ZAZ 

Uzasadnienie: 

W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie 

podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-

zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada wsparcie w ramach Zakładów 

Aktywności Zawodowej (ZAZ) poprzez: 

- zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, 

z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji  

lub 

- wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową 

ofertą usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych 

w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 13. Zakres wsparcia funkcjonujących WTZ 

Uzasadnienie: 

W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie 

podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-

zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada wsparcie w ramach 

Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) poprzez: 

- wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ 

lub 

- wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej 

integracji, ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 
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Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 14. Zakres wsparcia CIS, KIS 

Uzasadnienie: 

W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie 

podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-

zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada stworzenie nowych miejsc 

reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach (KIS, CIS) lub poprzez 

utworzenie nowych podmiotów (KIS, CIS). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 15. Tworzenie podmiotów reintegracyjnych tj. CIS, KIS, ZAZ z wyłączeniem WTZ 

Uzasadnienie: 

W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie 

podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-

zawodowej, 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. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 16. Trwałość zatrudnienia w ZAZ 

Uzasadnienie: 

W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie 

podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-

zawodowej, 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 
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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). 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 17. Trwałość utworzonego KIS, CIS, ZAZ 

Uzasadnienie: 

W przypadku realizacji 2 typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie 

podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-

zawodowej, 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. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”, „nie dotyczy”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 18. Minimalny poziom wkładu własnego 

Uzasadnienie: 

Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych 

(kosztów ogółem) projektu w ramach konkursu wynosi: 

 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 ogłoszenia konkursu. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 
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Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 19. Okres realizacji projektu 

Uzasadnienie: 

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

Na etapie realizacji projektu dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą 

IOK, odstępstwo od przedmiotowego kryterium. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  o 

dofinansowanie. 

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

negocjacji”, „nie”. 

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

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 

może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych. 

2. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 1. Projekt z udziałem OPS/MOPR/PCPR 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie 

jest jednostka samorządu terytorialnego 

reprezentowana przez jednostkę 

organizacyjną pomocy społecznej 

(OPS/MOPR/PCPR). 

 Jednostka organizacyjna pomocy 

społecznej jest w rzeczywisty sposób 

zaangażowana w realizację projektu tj. 

realizuje przynajmniej jedno merytoryczne 

zadanie w projekcie. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie. 

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę 

za spełnienie ogólnych kryteriów 

punktowych weryfikowanych na ocenie 

formalno-merytorycznej otrzymują premię 

punktową. 

Projekty, które nie spełniają kryterium 

premiującego nie tracą punktów 

przyznanych za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych weryfikowanych na 

ocenie formalno-merytorycznej. 

Waga punktowa: 10 pkt. 

Nazwa kryterium: 2. Uczestnikami projektów są osoby bierne zawodowo 

 

Grupę docelową w co najmniej 50% będą 

stanowiły osoby bierne zawodowo. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie. 

 3 pkt. 
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Projekty, które spełniły ogólne kryteria 
punktowe weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują premię 
punktową. 

Projekty, które nie spełniają kryterium 

premiującego nie tracą punktów 

przyznanych za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych weryfikowanych na 

ocenie formalno-merytorycznej. 

Nazwa kryterium: 3. Kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe 

 

W przypadku realizacji szkoleń prowadzą 

one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w 

zawodach uznanych za deficytowe zgodnie 

z wykazem zawartym w Barometrze 

zawodów  - Raport podsumowujący 

badanie w województwie łódzkim- 
aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu. 

Projekt zakłada utworzenie podmiotu 

reintegracji społecznej  - KIS, CIS lub ZAZ. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie. 

Projekty, które spełniły ogólne kryteria 
punktowe weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują premię 
punktową. 

Projekty, które nie spełniają kryterium 

premiującego nie tracą punktów 

przyznanych za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych weryfikowanych na 

ocenie formalno-merytorycznej. 

 4 pkt. 

 


