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Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA OSI PRIORYTETOWEJ IX: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
OGÓLNE KRYTERIA ZEROJEDYNKOWE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ I OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Zastosowanie
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
Sposób weryfikacji
Konkurs
Pozakonkurs
Wniosek wpłynął do IOK w terminie określonym w
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Wniosek
złożono regulaminie konkursu. Za datę wpływu wniosku uznawany
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
1
w terminie wskazanym jest dzień dostarczenia wniosku do IOK. W przypadku
X
Nie dotyczy logicznych „tak” „nie”.
w regulaminie konkursu
nadesłania wniosku pocztą decydować będzie data wpływu
Projekty niespełniające przedmiotowego
dokumentów do IOK, a nie data stempla pocztowego.
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Wniosek
złożono
w
terminie wskazanym w
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
wezwaniu do złożenia W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy projekt
Nie
2
X
logicznych „tak” „nie”.
wniosku
o został złożony w terminie wskazanym w wezwaniu.
dotyczy
dofinansowanie projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego
pozakonkursowego
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
Wniosek
wypełniono Wnioskodawca jest zobligowany do wypełnienia wniosku
projekty niespełniające przedmiotowego
3
X
X
w języku polskim
w języku polskim.
kryterium są odrzucane.
W
przypadku
projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Wniosek
złożono W przypadku trybu konkursowego Wnioskodawca złożył
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
4
X
X
do właściwej instytucji
wniosek o dofinansowanie do właściwej instytucji. W
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości

przypadku trybu pozakonkursowego Wnioskodawca złożył
wniosek do instytucji wzywającej do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu pozakonkursowego. Oznacza to
wybór właściwej instytucji w formularzu wniosku o
dofinansowanie.

Wniosek
złożono
w odpowiedzi na konkurs

Wnioskodawca złożył wniosek w odpowiedzi na
odpowiedni konkurs ogłoszony przez IOK. Oznacza to
wskazanie poprawnego numeru konkursu w odpowiednim
polu formularza wniosku o dofinansowanie.

6

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

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w
tym wykluczeniu na podstawie:
a) 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.
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Wnioskodawca zgodnie
ze Szczegółowym Opisem
Osi Priorytetowych RPO
WŁ 2014-2020 oraz RPO
WŁ
2014-2020
jest
podmiotem
uprawnionym
do
ubiegania
się
o
dofinansowanie

Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do
ubiegania się do wsparcia w ramach działania /
poddziałania / typu projektu, zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO
WŁ 2014-2020

5

X

X

X

Nie dotyczy

logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W
przypadku
projektów
pozakonkursowych 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 są odrzucane.

X

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W
przypadku
projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.

X

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
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9

Spełnienie wymogów
dotyczących partnerstwa
(jeśli dotyczy)

Potencjał finansowy
wnioskodawcy i
partnerów (jeśli dotyczy)

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały
wymogi dotyczące:
 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;
 braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust 6 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie 2014-2020.
Dodatkowo (o ile dotyczy) wybór partnera spoza sektora
finansów 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.
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 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,

X

X

X

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
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.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.

X

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy”
W przypadku projektów konkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.

jakim dysponowali wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy)
w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku
obrotowym. W przypadku realizacji projektów w
partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką
sektora finansów publicznych oraz jednostkę sektora
finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i
obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką
sektora finansów publicznych.
Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów
publicznych.

Okres realizacji projektu
mieści się w okresie
kwalifikowalności
wydatków

Okres realizacji projektu, w zakresie rzeczowym i
finansowym, wskazany we wniosku o dofinansowanie,
rozumiany jako czas od daty jego rozpoczęcia oszacowanej
przez wnioskodawcę w oparciu o terminy wynikające z
regulaminu konkursu lub dokumentacji naboru projektów
pozakonkursowych, która nie może być wcześniejsza niż 1
stycznia 2015 roku, do daty jego zakończenia – nie
późniejszej niż 31 grudnia 2023 roku.

X

X
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Zakaz podwójnego
finansowania

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. Weryfikacja
kryterium przeprowadzana jest w oparciu o oświadczenie
beneficjenta

X

X

12

Rozliczanie
uproszczonymi metodami

W przypadku projektów o wartości wkładu publicznego
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty
1
100 000 EUR , Wnioskodawca wskazuje w treści wniosku

X

X

10

1

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie” albo stwierdzeniu, że

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów
konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en

na rozliczenie projektu jedną z metod uproszczonych, o
których mowa w wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków zgodnie z Regulaminem konkursu.
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Lokalizacja biura projektu

Projekt jest skierowany
do grup docelowych z
obszaru województwa
łódzkiego
14

15

Zgodność projektu z
prawodawstwem unijnym
oraz z właściwymi
zasadami unijnymi

Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu powinno być
prowadzone na terenie danego województwa przez cały
okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność.
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 przypadku osób fizycznych uczą się / pracują lub
zamieszkują one na obszarze województwa łódzkiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku
innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjna na
obszarze województwa łódzkiego.

Wnioskodawca jest zobowiązany do planowania działań
przewidzianych do realizacji z uwzględnieniem ich
zgodności z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego
oraz zasadami unijnymi, w tym:
 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym

kryterium nie dotyczy danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.

X

Nie dotyczy

X

X
(nie dotyczy
PUP)

X

X

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”
Kryterium warunkowe

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.



dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
zasadą zrównoważonego rozwoju.
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Zgodność projektu z
zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn w
oparciu o standard
minimum

W ramach kryterium będzie weryfikowane, czy we wniosku
wskazano występowanie problemu nierówności szans
kobiet i mężczyzn oraz czy przewiduje się działania
zmierzające do zmniejszenia dysproporcji w tym obszarze.
Kryterium będzie weryfikowane poprzez spełnienie
standardu minimum.

X

X

17

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

Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa
krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (o ile dotyczy).

X

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
zapisów wniosku o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020
oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ
2014-2020.

X

X
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Koszty w ramach cross-

W ramach kryterium będzie weryfikowana zgodność

X

X

W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku kryterium zgodności z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn
weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o
standard minimum.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
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financingu i środków
trwałych nie przekraczają
dopuszczalnego poziomu

budżetu projektu z procentowym limitem kosztów w
ramach cross-financingu i środków trwałych dla danego
Działania/Poddziałania.

Poziom kosztów
pośrednich rozliczanych
ryczałtem jest zgodny z
wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności
wydatków

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość
rozliczania kosztów pośrednich zgodnie ze stawkami
ryczałtowymi określonymi w wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków

X

X

Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I ZEROJEDYNKOWE DLA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH
Zastosowanie
Opis znaczenia
PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
spełnienie kryterium / maksymalna liczba punktów
Konkurs
Pozakonkurs
możliwa do przyznania za spełnienie kryterium)
Zasady oceny:
W przypadku projektów konkursowych:
Adekwatność doboru i
- Analiza przez oceniających informacji zawartych
PUNKTACJA: (6/10 lub 3/5 dla projektów których
opisu wskaźników
we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
kwota dofinansowania jest równa lub przekracza 2
realizacji projektu (w
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia
mln PLN)
tym wskaźników
X
kryterium.
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie
1
dotyczących
X
(nie dotyczy
- Weryfikacja czy we wniosku o dofinansowanie
oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
właściwego celu
PUP)
zostały przedstawione odpowiednie wskaźniki
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
szczegółowego RPO
produktu i rezultatu, zgodne z celami
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie
WŁ 2014-2020) oraz
szczegółowymi projektu, zadaniami, jak również
projektu do negocjacji we wskazanym w karcie
sposobu ich pomiaru
sposoby ich pomiaru.
oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej

2

3

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

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

- Weryfikacja czy wartości docelowe wybranych
wskaźników są większe od zera, czy wartości
docelowe wskaźników są realne i w jakim
stopniu odpowiadają wartościom wydatków,
czasowi realizacji, potencjałowi wnioskodawcy i
innym czynnikom istotnym dla realizacji
przedsięwzięcia.
- Weryfikacja czy uwzględniono wskaźnik /
wskaźniki produktu z ram wykonania (jeśli
dotyczy).
Zasady oceny:
- Analiza przez oceniających informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia
kryterium.
- 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).
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

oceny.
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”.

Nie
dotyczy

X

X
(dotyczy
wyłącznie
PUP)

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”.

X

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie
oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie
projektu do negocjacji we wskazanym w karcie
oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

4

5

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 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.

X

X
(nie dotyczy
PUP)

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;

X

X

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 dofinansowania jest poniżej 2 mln PLN)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie
oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie
projektu do negocjacji we wskazanym w karcie
oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
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: (12/20)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie
oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie
projektu do negocjacji we wskazanym w karcie
oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W przypadku projektów pozakonkursowych:

6

Zaangażowanie
potencjału
wnioskodawcy i
partnerów (o ile
dotyczy)

7

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

- 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).
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

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

X

X
(nie dotyczy
PUP)

X

Nie dotyczy

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie
oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie
projektu do negocjacji we wskazanym w karcie
oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
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: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie
oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie
projektu do negocjacji we wskazanym w karcie

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
oraz wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić
potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów (o
ile dotyczy).

8

9

oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.

Adekwatność sposobu
zarządzania projektem
do zakresu zadań w
projekcie

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 doświadczenia i potencjału.

X

X
(nie dotyczy
PUP)

Prawidłowość
sporządzenia budżetu
projektu

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,

X

Nie dotyczy

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (3/5)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie
oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie
projektu do negocjacji we wskazanym w karcie
oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
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: (12/20)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie
oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie
projektu do negocjacji we wskazanym w karcie
oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
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Prawidłowość
sporządzenia budżetu
projektu

- 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.
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 wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu pozakonkursowego.

oceny.

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”.

OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE KRYTERIUM PODSUMOWUJĄCE DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ I FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Zastosowanie
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
Opis znaczenia
Konkurs
Pozakonkurs
Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym
oznacza:
Na podstawie wniosku o dofinansowanie i stanowisk
 uznanie za spełnione zerojedynkowych
negocjacyjnych.
kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
oceny merytorycznej warunkowo uznane
„tak” „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy
Negocjacje zakończyły
zostały za spełnione i/lub
danego projektu.
1
się wynikiem
X
Nie dotyczy
 przyznanie wyższej liczby punktów za
W przypadku projektów konkursowych projekty
pozytywnym
spełnienie punktowych kryteriów
niespełniające przedmiotowego kryterium są
merytorycznych, która była warunkowo
odrzucane.
przyznana przez oceniających.
Kryterium będzie weryfikowane po przeprowadzeniu
Kryterium będzie uznane za spełnione w
procesu negocjacji.
przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich
wymaganych zmian wskazanych przez

oceniających w Kartach Oceny Merytorycznej lub
Formalno-Merytorycznej lub akceptacji przez IOK
stanowiska Wnioskodawcy.
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 - Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji
społecznej, zawodowej, edukacyjnej.
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. Kryterium
w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego
podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Wnioskodawca może
występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w
charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez
jednego wnioskodawcę WUP w Łodzi odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi
na konkurs wnioski. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie
projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.
Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu,
w szczególności ze wskazanymi w regulaminie konkursu wytycznymi, stawkami
oraz standardami dotyczącymi realizacji projektów.

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

1

2

Projekt jest zgodny z wymogami
określonymi
w
regulaminie
konkursu
Wskaźnik efektywności społeczno
–zatrudnieniowej

Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu*
mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi:


3


w przypadku projektów realizowanych z podstawowej puli alokacji
przeznaczonej na konkurs - co najmniej 56%, w tym efektywności
zatrudnieniowej co najmniej 22%;
w przypadku projektów realizowanych z wyodrębnionej puli alokacji
(projekty skierowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami) co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej

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

22%;


w przypadku projektów, które zakładają aktywizację osób o znacznym
stopniu
niepełnosprawności,
osób
z
niepełnosprawnością
intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
minimalny poziom efektywności społeczno - zatrudnieniowej wynosi
46 %, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12 %

*Z wyłączeniem osób, o których mowa w Podrozdziale 4.7 pkt.2 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 20142020.
Uczestnikami
projektów
wyłącznie
osoby
niepełnosprawnościami

są
z

4

Rejestracja uczestników projektu
w PUP
5

DODATKOWE KRYTERIUM DOSTĘPU – dotyczy tylko wyodrębnionej puli
alokacji na projekty skierowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami
Uczestnikami projektów są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami,
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).

Każdy uczestnik projektu pozostający bez pracy jest zobowiązany do rejestracji
w PUP po ukończeniu udziału w projekcie, o ile może podlegać takiej
rejestracji. Wypełnienie obowiązku rejestracji będzie weryfikowane w okresie
do 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy
danego projektu.
Projekty spełniające kryterium mają
prawo do otrzymania dofinansowania
z wyodrębnionej
puli
środków
przeznaczonych na konkurs.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie” lub
„nie dotyczy”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

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

Nazwa kryterium
Współpraca
z
Pomocy Społecznej

Ośrodkami

Definicja

Sposób weryfikacji

Podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej podpisują z
OPS umowę/porozumienie/partnerstwo w zakresie koordynacji aktywizacji
społecznej poszczególnych uczestników projektów, którzy zostali objęci
działaniami aktywizacji zawodowej .

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

1

Uczestnicy
z niepełnosprawnościami

2

Uczestnicy należący do III profilu
pomocy
3

Kryterium dotyczy tylko wyodrębnionej puli alokacji na projekty skierowane w
100% do osób z niepełnosprawnościami
Grupę docelową w projekcie stanowią, co najmniej w:
 30% -osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności lub
 20% - osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami
psychicznymi.

Grupę docelową projektu w co najmniej 40% stanowią osoby należące do III
profilu pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z
właściwym Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację Indywidualnego
Planu Działania.

przyznanych za
spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie merytorycznej.
Typ projektu - Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji
społecznej, zawodowej, edukacyjnej realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS, PCPR).

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

Nazwa kryterium

Definicja

Wnioskodawca złożył jeden
wniosek
o
dofinansowanie
projektu w ramach danego
konkursu

Projekt jest zgodny z wymogami
określonymi
w
regulaminie
konkursu

Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia jednego wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium
w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego
podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Wnioskodawca
może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w
charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku
przez jednego wnioskodawcę WUP w Łodzi odrzuca wszystkie złożone w
odpowiedzi na konkurs wnioski. W przypadku wycofania wniosku
o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.
Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu, w
szczególności ze wskazanymi w regulaminie konkursu wytycznymi, stawkami
oraz standardami dotyczącymi realizacji projektów.

Wartość projektu nie może
przekroczyć 4 000 000 PLN.

We wniosku przedstawiono wartość projektu na kwotę nie wyższą niż
4 000 000 PLN.

Zlecanie
realizacji
publicznych

Projekt zakłada zlecenie części zadań na zasadach określonych w ustawie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości projektu.

1

2

3

4

zadań

Sposób weryfikacji
Na
podstawie
ewidencji
wniosków o dofinansowanie.

złożonych

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”.
Kryterium warunkowe.
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.

Uczestnicy należący do III profilu
pomocy
5

6

Narzędzia realizacji programów
służących aktywizacji społecznozawodowej

Wskaźnik
efektywności
społeczno-zatrudnieniowej

Kryterium dotyczy tylko projektów, których wnioskodawcą jest OPS
Grupę docelową projektu w co najmniej 40% stanowią osoby należące do III
profilu pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z
właściwym Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację Indywidualnego
Planu Działania
Projekt zakłada, że każdy uczestnik podpisuje i realizuje kontrakt socjalny
(inny indywidualny program) lub program aktywności lokalnej.

Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników
projektu* mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale
w projekcie wynosi:
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w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej
co najmniej 22%;
w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi co najmniej 46%, w tym
minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.

*Z wyłączeniem osób, o których mowa w Podrozdziale 4.7 pkt.2 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 20142020.

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.

Rejestracja uczestników projektu
w PUP

8

Każdy uczestnik projektu pozostający bez pracy jest zobowiązany do
rejestracji w PUP po ukończeniu udziału w projekcie, o ile może podlegać
takiej rejestracji. Wypełnienie obowiązku rejestracji będzie weryfikowane w
okresie do 4 tygodni po zakończonym udziale w projekcie.

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

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ projektu - Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych – realizowany zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innymi regulacjami prawnymi z zakresu pomocy społecznej przez jednostki organizacyjne
pomocy społecznej (OPS, PCPR).
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

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. Kryterium
w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego
podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Wnioskodawca może
występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie
w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku
przez jednego wnioskodawcę WUP w Łodzi odrzuca wszystkie złożone
w odpowiedzi na konkurs wnioski. W przypadku wycofania wniosku
o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.
Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu,
w szczególności ze wskazanymi w regulaminie konkursu wytycznymi,
stawkami oraz standardami dotyczącymi realizacji projektów.

1

2

Projekt jest zgodny z wymogami
określonymi
w
regulaminie
konkursu

Sposób weryfikacji
Na
podstawie
ewidencji
wniosków o dofinansowanie.

złożonych

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”.
Kryterium warunkowe.

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 zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych 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

Wnioskodawca złożył nie więcej
niż
jeden
wniosek
o dofinansowanie
projektu
w ramach danego konkursu

Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia nie więcej niż jednego wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium
w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego
podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie partnera. Wnioskodawca może
występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie
w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku
przez jednego wnioskodawcę WUP w Łodzi odrzuca wszystkie złożone
w odpowiedzi na konkurs wnioski. W przypadku wycofania wniosku
o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.
Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu,
w szczególności ze wskazanymi w regulaminie konkursu wytycznymi,
stawkami oraz standardami dotyczącymi realizacji projektów.

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

1

2

Projekt jest zgodny z wymogami
określonymi w regulaminie
konkursu

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.

Rozwój
kluczowych

kompetencji

3

Demarkacja usług społecznych i
zdrowotnych

W przypadku projektów zakładających realizację usług w placówkach
wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz w placówkach prowadzonych
w formie pracy podwórkowej obowiązkowo są realizowane zajęcia
rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w
zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
(2006/962/WE):
 porozumiewanie się w języku ojczystym;
 porozumiewanie się w językach obcych;
 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne;
 kompetencje informatyczne;
 umiejętność uczenia się;
 kompetencje społeczne i obywatelskie;
 inicjatywność i przedsiębiorczość;
 świadomość i ekspresja kulturalna.

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

Wnioskodawca oraz partner (o ile dotyczy) nie jest podmiotem leczniczym.

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

4

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

Nazwa kryterium

Definicja

1

Projekt jest realizowany na
obszarach
szczególnie
dotkniętych ubóstwem

Przynajmniej 70% uczestników projektu będą stanowiły osoby zamieszkałe na
terenie powiatów: łaskiego, tomaszowskiego, kutnowskiego, zgierskiego,
poddębickiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego.

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę
za
spełnienie
ogólnych
kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie
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 merytorycznej.
2

Projekty podmiotów ekonomii
społecznej

Projekt jest realizowany przez podmioty ekonomii społecznej zdefiniowane
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę
za
spełnienie
ogólnych
kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie
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 merytorycznej.

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

Liczba wniosków

Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia jednego wniosku
o dofinansowanie projektu na jeden subregion obejmujący wszystkie
powiaty w danym subregionie wskazane poniżej:
I subregion - powiaty: zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni,
tomaszowski, rawski, opoczyński.
II subregion - powiaty: poddębicki, zgierski, brzeziński, skierniewicki, miasto
Skierniewice, łowicki, łęczycki, kutnowski.

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.

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.
Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2017 r., a projekt jest
realizowany przez co najmniej 24 miesiące.

2

3

Partnerstwo

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie każdy podmiot
występujący w roli partnera musi posiadać status akredytowanego ośrodka
wsparcia ekonomii społecznej.

Kompleksowość wsparcia
4

Wnioskodawca zakłada realizację wszystkich typów projektów wskazanych

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” albo „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

5

Dostęp do wsparcia OWES na
terenie każdego wspieranego
subregionu.

Wskaźniki efektywnościowe

w punkcie 9 SzOOP RPO WŁ na lata 2014 -2020 dla Działania IX.3.1.

kryterium są odrzucane.

Wnioskodawca powinien zapewnić miejsce świadczenia usług OWES zgodnie
ze standardami systemu akredytacji (AKSES) na terenie każdego subregionu,
na którym będzie realizował projekt.

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



Wnioskodawca zapewnia osiągnięcie wskaźników na określonym poziomie:



SUBREGION I
wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej –
minimum 4
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 22
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: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych
w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych –
minimum 13
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych
wsparciem na poziomie minimum 5%


SUBREGION II
wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na
poziomie – minimum 6
wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły

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

przedmiotowego

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 33
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność
odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w
wyniku działalności OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych
w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych
na poziomie – minimum 16
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych
wsparciem na poziomie minimum 5%


SUBREGION III
wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na
poziomie – minimum 4
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 26
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność
odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w
wyniku działalności OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych
w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych
na poziomie – minimum 15
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych
wsparciem na poziomie minimum 5%



SUBREGION IV
wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na
poziomie – minimum 3
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 15
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność
odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w
wyniku działalności OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych
w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych
na poziomie – minimum 28
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych
wsparciem na poziomie minimum 5%
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Projekt jest zgodny z wymogami
określonymi w regulaminie
konkursu.

Projekt
skierowany
jest
w szczególności
do
osób
z niepełnosprawnościami.

Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu, w
szczególności ze wskazanymi w regulaminie konkursu wytycznymi, stawkami
oraz standardami dotyczącymi realizacji projektów.

Wnioskodawca zapewnia, że nie mniej niż 14 % uczestników indywidualnych
będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.

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

przedmiotowego

