
Załącznik 3.3  

Kryteria formalne i kryteria dostępu w ramach II tury naboru projektów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w trybie pozakonkursowym nr 
RPMA.09.01.00-IP.01-14-017/16 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
 

Ocena formalna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:   

a) następujące kryteria formalne:   

Kryterium formalne nr 1 nie ma zastosowania przy projektach pozakonkursowych, a kryteria formalne nr 17 i nr 18 nie mają zastosowania przy projektach 

składanych w trybie konkursowym. 

 

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium 
Opis znaczenia kryterium 

 

1. 
Wniosek złożono w terminie 
wskazanym w Regulaminie 
konkursu. 

Termin (tj. data i godzina) na złożenie wniosku zostanie 
określony w Regulaminie konkursu. Złożenie wniosku przed 
rozpoczęciem, jak i po upływie terminu będzie 
równoznaczne z niespełnieniem kryterium. 

W przypadku projektów 

pozakonkursowych projekty 

niespełniające któregokolwiek 

z kryteriów formalnych 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy projekt 

pozakonkursowy został 

usunięty z Wykazu 

zidentyfikowanych projektów 

pozakonkursowych. 

 

2. 
Wniosek o dofinansowanie 
projektu wypełniono w języku 
polskim. 

Wszystkie wymagane pola Wniosku o dofinansowanie 
wypełniono treścią dającą się interpretować znaczeniowo, 
zapisaną w języku polskim. 

3. 

Wnioskodawca wpisuje się w typ 
Beneficjenta określony w 
Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 oraz w 
Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych RPO 2014-2020 i 
Regulaminie Konkursu. 

Kategoria Wnioskodawcy jest zgodna z listą beneficjentów 
dla danego Działania/Poddziałania, określoną w 
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 oraz w SZOOP RPO WM i/lub 
Regulaminie Konkursu. 

4. 

Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu związanemu z 
zakazem udzielania 
dofinansowania podmiotom 

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy 
europejskich na podstawie odrębnych przepisów, w 
szczególności: 



wykluczonym lub nie orzeczono 
wobec niego zakazu dostępu do 
środków funduszy europejskich na 
podstawie odrębnych przepisów. 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. 
zm.); 
b) 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 (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); 
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z 
późn. zm.). 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we 
wniosku Oświadczenie Wnioskodawcy 

5. 
Projekt opisany we wniosku o 
dofinasowanie nie jest 
zakończony. 

Projekt nie jest zakończony w rozumieniu z art. 65 ust. 6 
rozporządzenia ogólnego. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we 
wniosku Oświadczenia Wnioskodawcy. 

6. 

Zgodność projektu opisanego we 
wniosku o dofinansowanie z 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020, 
Działaniem/ Poddziałaniem 
opisanym w SZOOP RPO WM 
oraz Regulaminem konkursu. 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy łącznie zostały 
spełnione następujące elementy: 

a) zgodność grupy docelowej; 

b) zgodność typu projektu; 

c) zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania, w 
tym cross-financingu i wkładu własnego; 

d) poprawność określenia poziomu dofinasowania w tym z 
uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy 
publicznej; 

e) okres realizacji projektu; 

f) poziom kosztów pośrednich; 

g) spełnienie warunków min./max. wartości projektu; 

h) wymóg dotyczący maksymalnej liczby wniosków 
składanych przez jednego Wnioskodawcę w danym 



konkursie. 

7. 

Wnioskodawca w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu 
na terenie województwa 
mazowieckiego. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we 
wniosku Oświadczenie Wnioskodawcy. 

8. 

Zgodność projektu opisanego we 
wniosku o dofinansowanie z 
prawodawstwem krajowym, w tym 
z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we 
wniosku Oświadczenie Wnioskodawcy. 

9. 

Zgodność projektu opisanego we 
wniosku o dofinansowanie z 
zasadami dotyczącymi pomocy 
publicznej. 

W ramach kryterium będzie weryfikowana zgodność z 
warunkami wsparcia dotyczącymi pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis, wynikającymi z aktów prawnych 
wskazanych w Regulaminie konkursu, w tym w 
szczególności: 

kwalifikowalność Wnioskodawcy wynikająca z właściwych 
przepisów o pomocy publicznej lub pomocy de minimis 
będących podstawą prawną udzielenia wsparcia 
 w ramach działania; 

 prawidłowość określenia statusu przedsiębiorstwa: 
a) w przypadku Wnioskodawców ubiegających się 
o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 26.06.2014 r.) - 
zgodnie z Załącznikiem I do tego rozporządzenia, 
b) w przypadku Wnioskodawców ubiegających się 
o pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12 2013 r.) - 
zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, z 



uwzględnieniem dokumentu: Zalecenia Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r., dotyczące 
definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich 
(Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003 r., str. 36); 

 czy realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach 
czasowych dopuszczalnych we właściwych 
przepisach o pomocy publicznej lub pomocy de 
minimis będących podstawą prawną udzielenia 
wsparcia w ramach danego działania; 

 czy wnioskowana kwota i zakres projektu, w tym 
wydatki kwalifikowalne są zgodne z przepisami o 
pomocy publicznej lub pomocy de minimis 
będących podstawą prawną udzielenia wsparcia w 
ramach działania. 

10. 

W przypadku projektu 
partnerskiego spełnione zostały 
wymogi dotyczące wyboru 
partnerów spoza sektora finansów 
publicznych, o których mowa w 
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
2014-2020. 

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie 
Wnioskodawca zobligowany jest spełniać wymogi 
utworzenia partnerstwa wskazane w art.33 ustawy o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 na etapie 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we 
wniosku o dofinansowanie oświadczenie wnioskodawcy. 

11. 

Zgodność projektu opisanego we 
wniosku o dofinansowanie z 
zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn, w oparciu o standard 
minimum. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność z 
zasadami horyzontalnymi UE, dotyczącymi promowania 
równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, 
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
Projekty realizowane w ramach EFS nie mogą być 
neutralne pod względem zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn. 

Spełnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
weryfikowane będzie poprzez zbadanie zgodności projektu 
ze standardem minimum realizacji zasady równości szans 



kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych 
z EFS. 

12. 

Zgodność projektu opisanego we 
wniosku o dofinansowanie z 
zasadą równości szans i 
niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 
art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wymogiem 
ubiegania się o środki EFS jest realizowanie zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. Nie przewiduje się 
projektów neutralnych pod tym kątem. 

13. 
Zgodność projektu opisanego we 
wniosku o dofinansowanie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we 
wniosku Oświadczenie Wnioskodawcy. 

14. 

Zastosowanie w projekcie 
opisanym we wniosku o 
dofinansowanie stawek 
jednostkowych/kwot ryczałtowych 
określonych w Regulaminie 
konkursu. 

Weryfikacja kryterium polega na wstępnej analizie budżetu 
projektu pod kątem zastosowania określonej dla danego 
konkursu stawki jednostkowej/kwot ryczałtowych. 

W przypadku niestosowania stawki jednostkowej lub kwot 
ryczałtowych określonych dla danego konkursu lub 
zastosowanie ich w niewłaściwej wysokości skutkuje 
uznaniem niespełnienia kryterium. 

Możliwe warianty odpowiedzi: tak, nie, nie dotyczy. 

15. 

Roczny łączny obrót 
Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
budżet projektu uwzględnia 
wydatki partnera) jest równy lub 
wyższy od rocznych wydatków w 
projekcie. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy 
wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący 
wydatki w danym projekcie posiadają łączny obrót za 
ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i 
zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub wyższy od 
łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie. 

W przypadku, gdy łączny roczny obrót Wnioskodawcy i 
Partnera jest niższy niż roczne wydatki w projekcie 
stwierdza się niespełnienie kryterium. W przypadku, gdy 
projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy 
wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w 



którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. 

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie 
przedstawionych przez wnioskodawcę informacji 
potwierdzających jego potencjał finansowy oraz potencjał 
finansowy partnerów (o ile dotyczy) w zakresie wydatków 
ponoszonych w projekcie. 

Wymóg spełniania powyższego kryterium dotyczy 
wszystkich wnioskodawców (również realizujących projekt 
w trybie pozakonkursowym). 

16. 
Projekt skierowany jest do grup 
docelowych z terenu województwa 
mazowieckiego. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie, czy projekt 
został skierowany do grup docelowych z obszaru 
województwa mazowieckiego (w przypadku osób 
fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na 
obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa mazowieckiego). 

17. 

Wniosek pozakonkursowy jest 
zgodny z treścią zgłoszenia do 
Wykazu zidentyfikowanych 
projektów pozakonkursowych 
współfinansowanych ze środków 
EFS w RPO WM 2014-2020. 

Treść wniosku pozakonkursowego jest zgodna z 
założeniami dla projektu wskazanymi w zgłoszeniu do 
Wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych 
współfinansowanych ze środków EFS w RPO WM 2014-
2020 (WPP EFS), który podlegał akceptacji IZ RPO WM i 
jednocześnie stanowił podstawę do wprowadzenia projektu 
do WPP EFS. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność z 
typem Beneficjenta określonym w zgłoszeniu do WPP EFS, 
zgodność zakładanych efektów projektu (celów i 
rezultatów). 

18. 

Wniosek pozakonkursowy 
znajduje się w Wykazie 
zidentyfikowanych projektów 
pozakonkursowych 
współfinansowanych ze środków 
EFS w RPO WM 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt 
pozakonkursowy znajduje się  
w Wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych 
współfinansowanych ze środków EFS w RPO WM 2014-
2020 (WPP EFS). W przypadku, gdy projekt 
pozakonkursowy, został usunięty z WPP EFS, wniosek 



zostaje odrzucony. 

 

 

 

 

 

 



b) następujące kryteria dostępu: 

L.p.  Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1.  
Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie  24 

miesiące i kończy się nie później niż 30 września 2018 r. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie harmonogramu 

realizacji projektu i budżetu projektu. 

Ograniczony czas realizacji projektu będzie skutkował precyzyjnym 

planowaniem przez Wnioskodawców zamierzonych przedsięwzięć, co 

wpłynie na zwiększenie efektywności wsparcia oraz przyczyni się do 

osiągnięcia zakładanych rezultatów. 

Jednocześnie określony przedział czasowy powinien pozwolić na objęcie 

wszystkich uczestników projektu zakładanymi formami wsparcia, dając 

również możliwość podjęcia działań zaradczych w przypadku trudności  

w realizacji projektu. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia 

0/1 

2.  
Średni koszt wsparcia na uczestnika nie przekracza 

kwoty 14 000 PLN. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowany jest średni koszt przypadający na 

jednego uczestnika projektu. Średni koszt wsparcia  obejmuje wszystkie 

wydatki związane z udziałem 1 osoby w projekcie (z uwzględnieniem 

wkładu własnego i kosztów pośrednich). 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego  2014-2020. 

0/1 



Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

3.  

Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla 

uczestników projektu mierzony na zakończenie udziału 

w projekcie: 

• w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym minimalny poziom 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, 

 w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej - 

22%. 

• w odniesieniu do 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%. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji 

Wnioskodawcy dotyczącej osiągnięcia wskazanych w kryterium poziomów 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej. 

Kryterium wynika z 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. 

Minimalne poziomy efektywności społeczno-zatrudnieniowej zostały 

określone przez Ministerstwo Rozwoju. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia 

0/1 

4.  

 

Osoby z niepełnosprawnością stanowią, co najmniej 

20% uczestników projektu. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji 

Wnioskodawcy. 

Osoby z niepełnosprawnością zostały zidentyfikowane jako jedna z grup 

docelowych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy i w związku z tym narażonej na ryzyko wykluczenia społecznego. 

Grupę tę charakteryzuje bardzo niski poziom aktywności społecznej  

0/1 



i zawodowej, przy stosunkowo wysokim poziomie bezrobocia. 

W związku z powyższym uzasadnione jest preferowanie projektów 

kierujących wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie należy pamiętać, 

że potrzeby osób z niepełnosprawnością wymagają dostosowania 

zarówno instrumentów wsparcia jak i sposobu ich realizacji. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

5.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się, 

że usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 

będą realizowane przez podmioty wyspecjalizowane  

w tym zakresie. 

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji 

Wnioskodawcy dotyczącej realizacji usług aktywnej integracji  

o charakterze zawodowym przez podmioty wyspecjalizowane w tym 

zakresie. Realizacja usług może odbywać się na podstawie porozumienia, 

zlecenia usługi lub partnerstwa projektowego. 

Kryterium wynika z 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 

Zgodnie z Wytycznymi PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej 

integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach 

projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty 

wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

0/1 



kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia 

6.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia, że  

z każdym uczestnikiem projektu podpisywany jest 

kontrakt socjalny lub indywidualny program, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie ( m.in. informacji zawartych opisie zadań) 

Kryterium wynika z 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 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia 

0/1 

7.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia, że 

wsparcie osób odbywać się będzie na podstawie ścieżki 

reintegracji stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, z 

uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej lub 

zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, 

predyspozycji, potrzeb. 

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji 

Wnioskodawcy. 

Kryterium wynika z 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. 

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie zindywidualizowanego 

 i kompleksowego wsparcia dla każdego uczestnika projektu. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia 

0/1 



8.  

W przypadku, gdy projekt obejmuje wsparcie w postaci 

szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji 

zawodowych muszą zostać one zweryfikowane poprzez 

przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia 

przyswojonej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji  

(np. w formie egzaminu) oraz być potwierdzone 

odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). 

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie ( m.in. informacji zawartych opisie zadań). 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń oferowanych  

w ramach projektu. Kryterium zapewni uzyskanie przez uczestników 

szkoleń konkretnej wiedzy, kwalifikacji i kompetencji zgodnych  

z ustalonymi standardami. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy każde szkolenie 

planowane w ramach projektu zakończy się oceną uzyskanej wiedzy, 

umiejętności, a jej wyniki będą potwierdzane certyfikatem lub innym 

odpowiednim dokumentem, potwierdzającym nabycie kwalifikacji 

zawodowych. 

 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia 

W przypadku, gdy w projekcie nie przewidziano realizacji szkoleń w karcie 

oceny wniosku powinna zostać zaznaczona odpowiedź „Nie dotyczy”. 

0/1 

9.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  zapewnia, że 

preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu 

są osoby lub rodziny korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO 

PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie 

będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina 

otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji 

Wnioskodawcy. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o 

dofinansowanie deklaracji dotyczącej zapewnienia, że preferowane do 

objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby lub rodziny korzystające 

 z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), 

0/1 



towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, 

które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

Kryterium wynika z RPO WM 2014-2020 oraz z 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. 

Katalog usług realizowanych w ramach PO PŻ oraz podmioty 

uczestniczące w jego realizacji zostaną wymienione w Regulaminie 

konkursu. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

 

10.  

Wnioskodawca oświadcza, że inwestycje  

w infrastrukturę, w ramach cross-financingu, będą 

finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana 

trwałość inwestycji z EFS. 

Wnioskodawca oświadcza, że trwałość inwestycji z EFS zostanie 

zapewniona zgodnie z zapisami art. 71 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego 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 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

0/1 



Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Trwałość projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w 

przypadku MŚP - w odniesieniu do projektu, z którym związany jest 

wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej 

na rzecz Beneficjenta. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie 

pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym 

zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. 

W zakresie kwalifikowalności wydatków infrastrukturalnych: 

zaproponowane w ramach projektu zakupy sprzętu/infrastruktury są 

zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. 

Oznacza to, że projektowanie produktów, środowiska, programów i usług 

przebiega w taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 

największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości 

zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób 

 z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

W przypadku, gdy w projekcie nie przewidziano wydatków w ramach 

cross-financingu, w karcie oceny wniosku powinna zostać zaznaczona 

odpowiedź „Nie dotyczy”. 

 



 


