
 

Uchwała Nr 11/IX/2016 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
z dnia 19 lutego 2016 roku 

 
 
 
w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych dla Działania 9.2 

Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 

społecznych. 

 
Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a 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 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.1), w związku z art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 

2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm. 2), z rozdziałem 5 pkt 5 lit. a Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r., § 6 pkt 7 uchwały Nr 144/7/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 20203 oraz § 4 ust. 3 pkt 1 

Regulaminu Prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-20204 - uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się kryteria dostępu i kryteria merytoryczne szczegółowe dla Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi 

opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, które stanowią załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U.UE.L.2013.347.470 oraz w Dz.U.UE.L.2013.347.259. 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 378,1130, 1240,1767 
3Zmienionej następującymi uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 23/11/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., 

Nr 66/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 464/ 35/ 15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz Nr 1042/63/15 z dnia 31 lipca 2015 r. 
4 Zmienionej następującymi uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020: Nr 40/IV/15 z dnia 16 października 2015 r. 
 

 
 

 



 

Załącznik do Uchwały nr 11/IX/2016 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  
z dnia 19 lutego 2016 roku 

 

 

PROJEKT KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH 

 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej  

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.  
Typ projektów: Rozwój dziennych form wsparcia, środowiskowych usług społecznych realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych i osób  

z niepełnosprawnościami 
 

KRYTERIA DOSTĘPU 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1.  

Wnioskodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku  

o dofinansowanie posiada co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w świadczeniu usług społecznych. 

Doświadczenie, którym legitymuje się projektodawca lub 

partner, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Celem zastosowanie niniejszego kryterium jest zapewnienie efektywnego, 

celowego i gospodarnego wykorzystania środków poprzez realizację projektów 

przez podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie w świadczeniu  

usług społecznych. 

Usługi społeczne rozumiane zgodnie z Wytycznymi 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. 

Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku zapisy wskazujące: 

1. ilu letnie doświadczenie posiada projektodawca i/lub partner, wraz  

z wykazaniem, że doświadczenie projektodawcy i/lub partnera, pochodzi 
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z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie; 

2. zakres/obszar merytoryczny prowadzonej działalności w zakresie usług 

społecznych. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

2.  Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. 

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. 

Ponadto organicznie czasu realizacji projektów do 24 miesięcy wpłynie na 

przyjęcie do dofinasowania większej liczby projektów w ramach dostępnej 

alokacji na konkurs. 

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. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 
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3.  

Wnioskodawca zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług 

społecznych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej przez okres 24 miesięcy. 

 

Trwałość miejsc świadczenia usług społecznych jest rozumiana, jako 

instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie 

deklaracji odnoszącej się do brzmienia kryterium, tj. złożenie zapewnienia, że 
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zachowa trwałość miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach 

projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 24 miesięcy. 

IZ RPO weryfikuje spełnienie powyższego warunku po upływie okresu 

wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu. 

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. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

4.  

Wnioskodawca 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 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

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), 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. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 
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5.  Średni koszt wsparcia 1 osoby w zakresie tworzenia 

i funkcjonowania usług społecznych dla osób 
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie budżetu projektu. 0/1 



niesamodzielnych przez okres 24 miesięcy wynosi nie więcej 

niż 32 000,00 PLN 

Wsparcie to obejmuje koszt utworzenia i funkcjonowania jednego miejsca 

świadczenia usług społecznych. W okresie realizacji projektu, tzn. 24 miesięcy, 

średni koszt przypadający na 1 osobę nie przekracza 32 000,00 PLN. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

6.  

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 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. 
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Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1/. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

W przypadku, gdy w projekcie nie przewidziano wydatków w ramach cross-

financingu, w karcie oceny wniosku powinna zostać zaznaczona odpowiedź „Nie 

dotyczy”. 

7.  

Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla osób 

niesamodzielnych realizowane w ramach projektu odbywać 

się będzie zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi 

dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” 

 i dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej  

w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności - zestaw 

narzędzi”  

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie 

deklaracji dotyczącej zapewnienia, że wsparcie dla osób niesamodzielnych 

realizowane w ramach projektu odbywać się będzie zgodnie  

z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”  

i dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od 

opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności 

– zestaw narzędzi” 

W ww. dokumentach podkreśla się znaczenie usług świadczonych na poziomie 

lokalnych społeczności dla niezależnego życia oraz zapewnienie warunków 

mieszkaniowych dających użytkownikom możliwość wyboru i większą kontrolę 

nad swoim życiem. Ponadto istotnym jest zaangażowanie użytkowników 

 i rodzin w rozwój oraz wdrażanie tych usług, co przyczyni się do rozwoju 

zindywidualizowanych, wysokiej jakości usług, ich trwałości, a także spowoduje 

zmniejszanie zapotrzebowania na opiekę instytucjonalną. 

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. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu 

 



8.  

Wnioskodawca zapewnia, że projekt prowadzi każdorazowo 

do zwiększenia liczby osób objętych wsparciem oraz  

zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych 

prowadzonych przez danego Wnioskodawcę w stosunku do 

danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 

 realizacji projektu. 

Liczba osób objętych wsparciem oraz liczba miejsc 

świadczenia usług społecznych są zwiększane wyłącznie 

 w ramach usług świadczonych  w lokalnej społeczności. 

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na postawie deklaracji Wnioskodawcy 

 i oznacza konieczność zawarcia we wniosku o dofinansowanie deklaracji 

dotyczącej zwiększenia liczby osób objętych wsparciem oraz zwiększenia liczby 

miejsc świadczenia usług społecznych. 

  

Kryterium pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wnioskodawca przed 

projektem lub w okresie trwałości zamyka miejsca, a tym samym nie następuje 

wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych. 

Wnioskodawca wskazuje liczbę osób, które obejmował wsparciem oraz liczbę 

miejsc, które prowadził w roku poprzedzającym złożenie wniosku 

(średniorocznie). Wnioskodawca wskazuje również liczbę osób, które obejmie 

wsparciem oraz liczbę miejsc, które będzie prowadził w ramach projektu. 

W/w liczba miejsc nie dotyczy usług społecznych prowadzonych w ramach 

projektów zakończonych przed 31.12.2015 r. (chyba, że beneficjent ma 

obowiązek zachowania trwałości rezultatów projektu, wówczas miejsca te 

powinny być wliczone do wskaźnika bazowego liczby miejsc świadczenia usług 

społecznych) 

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. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu 
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9.  

Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie osoby niesamodzielnej 

odbywać się będzie na podstawie indywidualnie stworzonej 

ścieżki dla tej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 

rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, 

zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie zindywidualizowanego 

 i kompleksowego wsparcia dla konkretnej osoby. 

0/1 



Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

 

Szczegółowe kryteria merytoryczne  

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

1.  

Grupę docelową projektu 

 w 100 % stanowią osoby 

niesamodzielne z zaburzeniami 

psychicznymi zgodnie z ustawą 

 o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

 

 

Zastosowanie kryterium wynika ze wzrostu zachorowalności na 

choroby psychiczne mieszkańców województwa mazowieckiego: liczba 

osób zarejestrowanych w poradniach dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi wzrosła o około 39% pomiędzy 2005 r. (161 512) a 2013 

r. (224 509), natomiast liczba osób hospitalizowanych w szpitalach 

psychiatrycznych wzrosła o ponad 3 162 (wzrost o ok. 9%) pomiędzy 

2010 r. a 2014 r. (Źródło: Bank Danych Lokalnych dot. Zdrowia 

 i ochrony zdrowia - dane dla województwa mazowieckiego). 

Ponadto specyfika chorób psychicznych powoduje znaczne utrudnienie 

w utrzymywaniu prawidłowych relacji interpersonalnych w rodzinie 

 i pełnienie ról społecznych, w środowisku zawodowym, rówieśniczym 

(szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży) oraz środowisku lokalnym. 

Z Diagnozy Systemu Wsparcia Społecznego Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi w Ramach Służb Pomocy i Integracji 

Społecznej na Mazowszu wynika, iż aż w 187 gminach województwa 

mazowieckiego nie są realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Natomiast celem szczegółowym Mazowieckiego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego jest zwiększenie dostępności do psychiatrycznej 

opieki środowiskowej, poszerzenie, zróżnicowanie i unowocześnienie 

Projekt skierowany wyłącznie 

do osób niesamodzielnych 

 z zaburzeniami psychicznymi 

– 10 pkt. 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub brak informacji 

w tym zakresie – 0 pkt. 
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pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 w zakresie pomocy bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, 

samopomocy środowiskowej. 

 

2.  

Projekt obejmuje wsparciem 

osoby niesamodzielne 

zamieszkujące na obszarach  

(w gminach) poniżej progu 

defaworyzacji określonego  

w Mazowieckim barometrze 

ubóstwa i wykluczenia 

społecznego, w tym na obszarach 

wiejskich. 

Ze względu na zróżnicowany poziom zagrożenia ubóstwem 

 i wykluczeniem społecznym, brane będzie pod uwagę terytorialne 

nasilenie problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego, zgodnie  

z Rozdziałem 5 RPO WM 2014-2020. 

Obszary poniżej progu defaworyzacji są określone przez Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej w materiale Mazowiecki barometr 

ubóstwa i wykluczenia społecznego. Wykaz gmin znajdujących się 

poniżej progu defaworyzacji zostanie załączony do Regulaminu 

konkursu. 

Ze względu na konieczność skierowania odpowiedniej wielkości 

interwencji finansowej na obszary wiejskie, a także na konieczność 

wyrównywania dostępu do usług społecznych w województwie 

mazowieckim, preferowane będą projekty obejmujące wsparciem 

osoby niesamodzielne zamieszkujące na obszarach wiejskich. 

Kryterium jest spełnione w przypadku objęcia wsparciem w projekcie 

osób niesamodzielnych zamieszkujących wyłącznie na obszarach 

poniżej progu defaworyzacji (5 pkt.) lub wyłącznie na obszarach 

wiejskich znajdujących poniżej progu defaworyzacji (10 pkt.). 

Podejmowane interwencje  

w ramach projektu będą 

realizowane: 

1. wyłącznie na obszarach 

poniżej progu 

defaworyzacji – 5 pkt. 

2. wyłącznie na obszarach 

wiejskich poniżej progu 

defaworyzacji – 10 pkt. 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub brak informacji 

w tym zakresie – 0 pkt. 

Punkty w ramach kryterium 

nie sumują się. 
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3.  

 

Projekt realizowany  

w partnerstwie podmiotów  

z różnych sektorów. 

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie lepszej koordynacji i 

komplementarności działań na danym terytorium prowadzonych przez 

różne podmioty w odniesieniu do tej samej grupy docelowej lub 

nastawionych na realizację tych samych celów. Kryterium sprzyja 

również zapewnieniu w projekcie kompleksowego wsparcia. Przyczyni 

się także do uniknięcia konkurencji o uczestników. 

Projekt realizowany  

w partnerstwie podmiotów  

z różnych sektorów: 

1. za partnerstwo 

podmiotu publicznego  
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z podmiotem ekonomii 

społecznej  - 15 pkt; 

2. za partnerstwo  

z podmiotem ekonomii 

społecznej  - 10 pkt; 

3. za partnerstwo                

 z podmiotem                    

z innego sektora - 5 pkt 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub brak informacji 

w tym zakresie – 0 pkt. 

Punkty w ramach kryterium 

nie sumują się. 

 

 


