Załącznik do Uchwały nr 94/XIX//2016
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
z dnia 16 grudnia 2016 roku

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
Typ projektów: Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i starszych

KRYTERIA DOSTĘPU
L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie (punkt A6. Planowany okres realizacji 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.
1.

Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

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.
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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.

2.

Wnioskodawca zapewnia trwałość miejsc świadczenia
usług społecznych utworzonych w ramach projektu po
zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres
24 miesięcy.

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji
Wnioskodawcy.
Trwałość miejsc świadczenia usług społecznych jest rozumiana, jako
instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług.
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Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku
o dofinansowanie deklaracji odnoszącej się do brzmienia kryterium,
tj. złożenie zapewnienia, że 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.
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji
Wnioskodawcy.

3.

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.

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.
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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.
Spełnienie kryterium będzie oceniane zgodnie z następującym wzorem:

4.

Średni koszt wsparcia 1 osoby w zakresie tworzenia
i funkcjonowania usług społecznych dla osób
niesamodzielnych przez okres 24 miesięcy wynosi
maksymalnie 32 000,00 PLN

w tym również wkład własny
Wartość projektu (
)
i koszty pośrednie
ś𝐫𝐞𝐝𝐧𝐢 𝐤𝐨𝐬𝐳𝐭 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 =
Wartość wskaźnika rezultatu: Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończniu projektu

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 wynosi maksymalnie
32 000,00 PLN.
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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.
Inwestycje w infrastrukturę w ramach cross-financingu,
zaplanowane we wniosku o dofinansowanie lub mogące
wystąpić na etapie realizacji projektu będą finansowane
wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość
inwestycji z EFS.
5.

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji
Wnioskodawcy.
Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia we wniosku
o dofinansowanie deklaracji, że zapewni trwałość inwestycji
realizowanych w ramach cross-financingu zaplanowanych w projekcie lub
mogących wystąpić na etapie realizacji projektu.
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
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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.
Jednocześnie należy pamiętać, że w zakresie kwalifikowalności wydatków
infrastrukturalnych zaproponowane w ramach projektu zakupy
sprzętu/infrastruktury powinny być 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.
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem
koniecznym do otrzymania dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje
odrzuceniem wniosku.
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji
Wnioskodawcy.

6.

Wsparcie osoby niesamodzielnej odbywać się będzie na
podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia dla
tej osoby.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku
o dofinansowanie deklaracji dotyczącej zapewnienia, że wsparcie osoby
niesamodzielnej odbywać się będzie na podstawie indywidualnie
stworzonej ścieżki wsparcia dla tej osoby
Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie zindywidualizowanego
i kompleksowego wsparcia dla konkretnej osoby z uwzględnieniem
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diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją
problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
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.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.
Kryteria oceniane na etapie oceny merytorycznej
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku
do dofinansowanie.

7.

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 z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie;
2. zakres/obszar merytoryczny prowadzonej działalności w zakresie
usług społecznych.
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Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0”

Spełnienie kryterium będzie oceniane na postawie zapisów we wniosku
o dofinasowanie.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku
o dofinansowanie liczby osób, które obejmował wsparciem oraz liczby
miejsc, które prowadził w roku poprzedzającym złożenie wniosku
o dofinansowani ( średniorocznie). Wnioskodawca wskazuje również
liczbę osób, które obejmie wsparciem oraz liczbę miejsc, które będzie
prowadził w ramach projektu.
Projekt prowadzi do zwiększenia liczby osób objętych
wsparciem oraz zwiększenia liczby miejsc świadczenia
usług społecznych w stosunku do danych z roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.
8.

Liczba osób objętych wsparciem oraz liczba miejsc
świadczenia usług społecznych są zwiększane
wyłącznie w ramach usług świadczonych w społeczności
lokalnej.

Obowiązek zwiększania liczby miejsc i liczby osób dotyczy zarówno
Lidera jak i Partnera projektu w przypadku, gdy obydwaj prowadzą usługi
społeczne.
Miejsce świadczenia usługi społecznej to:
1. miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa
społeczna w trakcie realizacji projektu lub miejsce gotowe do
świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to
miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach,
mieszkaniach o charakterze wspomaganym.
2. osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, który
otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca w trakcie
realizacji projektu lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po
zakończeniu projektu.
Obowiązek zwiększania liczby miejsc oraz liczby osób objętych usługami
nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez
opiekunów faktycznych.
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
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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
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.

9.

Wsparcie dla osób niesamodzielnych realizowane
w ramach projektu odbywać się będzie w oparciu
o „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia
od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na
poziomie lokalnych społeczności” oraz zgodnie z
minimalnymi wymaganiami świadczenia usług
społecznych określonymi w załączniku do regulaminu
konkursu.

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 wymagania świadczenia usług społecznych są zgodne z
załącznikiem nr 1 do Wytycznych.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu ( sugerowane pola C2. Opis projektu w
kontekście właściwego celu szczegółowego, D1 Zadania)

10.

Projekt odpowiada na problemy i potrzeby
w świadczeniu usług społecznych, zidentyfikowane na
obszarze jego realizacji, biorąc pod uwagę trendy
demograficzne i poziom dostępności usług społecznych
na tym obszarze.

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia obszaru na którym
występują zidentyfikowane deficyty w zakresie dostępność
usług społecznych.
W celu spełnienia kryterium we wniosku o dofinasowanie należy
przedstawić analizę sytuacji regionalnej w obszarze usług społecznych
zawierającą minimum: diagnozę problemów i potrzeb, analizę trendów
demograficznych, poziom dostępności usług społecznych w ujęciu
terytorialnym, z uwzględnieniem ich dostępności i barier w dostępie dla
poszczególnych grup docelowych.
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Przedmiotowa analiza powinna zostać przeprowadzona na podstawie
najbardziej aktualnych danych z roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie.
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.
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów zawartych
we wniosku o dofinansowanie projektu (opis zadań, opis grupy
docelowej).

11.

Wsparcie w projekcie będzie realizowane zgodnie
z koncepcją empowerment.

Zasada empowerment (ang. upodmiotowienie) oznacza aktywne
uczestnictwo w projekcie osób, na rzecz których realizowane są dane
działania. Realizacja tej zasady ma na celu zwiększenie rzeczywistej
zdolności uczestników do wpływania na działania, które ich dotyczą, co
przekłada się na świadomość kosztów, poczucie przynależności
i odpowiedzialności oraz poprawę relacji między organizatorem,
dostawcami i odbiorcami usług.
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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Szczegółowe kryteria merytoryczne

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Maksymalna
liczba
punktów

Celem zastosowania kryterium jest wyrównywania dostępu do
usług społecznych w województwie mazowieckim realizowanych
w społeczności lokalnej.
Projekt jest realizowany
w jednym lub kilku
z następujących powiatów:

1.

1) ciechanowski
2) gostyniński
3) grójecki
4) miński
5) m. Ostrołęka
6) płocki
7) przasnyski
8) pułtuski
9) radomski
10) warszawski zachodni.

W powiatach: ciechanowskim, gostynińskim, grójeckim, mińskim,
m. Ostrołęka, płockim, przasnyskim, pułtuskim, radomskim i
warszawskim zachodnim zidentyfikowano niższy poziom
wykorzystania usług społecznych w odniesieniu do przeciętnej w
województwie mazowieckim określonej przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej na podstawie Oceny zasobów
pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i
demograficzną województwa mazowieckiego za 2015 rok. W ww.
powiatach zdiagnozowano niższe od średniej wykorzystanie
usług opiekuńczych w populacji klientów pomocy społecznej oraz
jednocześnie wyższą od średniej liczbę miejsc w Domach
Pomocy Społecznej zlokalizowaną w danym powiecie. Biorąc
pod uwagę fakt, iż przedmiotem konkursu jest wsparcie usług
społecznych świadczonych w lokalnej społeczności zasadnym
jest znaczące zwiększenie wagi wsparcia realizowanego na
obszarze o niskim dostępie do usług opiekuńczych, na którym
jednocześnie występuje duża liczba miejsc w ramach opieki
instytucjonalnej.

Projekt realizowany
wyłącznie na obszarze
powiatu/powiatów
wskazanych w brzmieniu
kryterium – 10 pkt.
Brak spełnienia ww.
warunku lub brak informacji
w tym zakresie – 0 pkt.
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji
zawartych w treści Wniosku o dofinansowanie.
Projekt jest realizowany
w jednym lub kilku
z następujących powiatów:

2.

3.

1) białobrzeski
2) garwoliński
3) kozienicki
4) łosicki
5) makowski
6) mławski
7) ostrołęcki
8) przysuski
9) siedlecki
10) sierpecki
11) sochaczewski
12) szydłowiecki
13) węgrowski
14) zwoleński
15) żuromiński

Grupę docelową projektu
stanowią osoby
niesamodzielne
z zaburzeniami psychicznymi
zgodnie z ustawą
o ochronie zdrowia
psychicznego.

W powiatach: białobrzeskim, garwolińskim, kozienickim, łosickim,
makowskim, mławskim, ostrołęckim, przysuskim, siedleckim,
sierpeckim, sochaczewskim, szydłowieckim, węgrowskim,
zwoleńskim i żuromińskim zidentyfikowano niższy poziom
wykorzystania usług opiekuńczych w odniesieniu do przeciętnej
w województwie mazowieckim określonej przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej na podstawie Oceny zasobów
pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i
demograficzną województwa mazowieckiego za 2015 rok. Biorąc
pod uwagę fakt, iż przedmiotem konkursu jest wsparcie usług
społecznych świadczonych w lokalnej społeczności zasadnym
jest przyznanie dodatkowych punktów za realizację wsparcia na
obszarze o niskim dostępie do usług opiekuńczych.
Celem zastosowania kryterium jest wyrównywania dostępu do
usług społecznych w województwie mazowieckim realizowanych
w społeczności lokalnej.

Projekt realizowany
wyłącznie na obszarze
powiatu/powiatów
wskazanych w brzmieniu
kryterium – 5 pkt.
Brak spełnienia ww.

5

warunku lub brak informacji
w tym zakresie –
0 pkt.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji
zawartych w treści Wniosku o dofinansowanie.
Zastosowanie kryterium ma na celu wsparcie rozwoju usług
społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób
niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.
Obecnie w Polsce usługi środowiskowe należą do znikomych
form opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, która
realizowana jest najczęściej w formie instytucjonalnej.
Analiza danych zawarta w „Ocenie zasobów pomocy społecznej
za 2015 rok”, skłania do wniosku, że pomimo stale rosnącej
liczby osób korzystających z usług środowiskowych ich liczba
nadal nie zabezpiecza istniejących w tym zakresie potrzeb

Grupę docelową projektu
stanowią osoby
niesamodzielne z
zaburzeniami psychicznymi
zgodnie z ustawą
o ochronie zdrowia
psychicznego:
1. min.50% uczestników –
5 pkt.

5

zarówno w zakresie usług opiekuńczych, jaki i specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji
zawartych w treści wniosku o dofinansowanie.

2. min.30% uczestników3 pkt.

Brak spełnienia ww.
warunków lub brak
informacji w tym zakresie –
0 pkt.
Punkty w ramach kryterium
nie sumują się.
Projekt realizowany
w partnerstwie podmiotów
z różnych sektorów:

4.

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.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji
zawartych w treści wniosku o dofinansowanie

1. za partnerstwo z
jednostką
organizacyjną
pomocy społecznej13 pkt
2. za partnerstwo
podmiotu
publicznego
z podmiotem
ekonomii społecznej
- 10 pkt;
3. za partnerstwo
z podmiotem
ekonomii społecznej
- 8 pkt;
4. za partnerstwo
z podmiotem
z innego sektora - 5
pkt

13

Brak spełnienia ww.
warunków lub brak
informacji w tym zakresie –
0 pkt.
Punkty w ramach kryterium
nie sumują się.

5.

Wnioskodawca zapewnia
tworzenie w ramach projektu
mieszkań wspomaganych dla
osób niesamodzielnych.

Zastosowanie kryterium ma na celu zwiększenia liczby
tworzonych mieszkań wspomaganych zapewniających osobom
niesamodzielnym opuszczającym opiekę instytucjonalną, pomoc
w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności w
integracji ze społecznością lokalną.
Definicja mieszkania wspomaganego została zawarta
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.

Projekt zakłada wsparcie w
zakresie tworzenia
mieszkań wspomaganych
dla osób niesamodzielnych5 pkt.

5

Brak spełnienia ww.
warunków lub brak
informacji w tym zakresie –
0 pkt.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji
zawartych w treści wniosku o dofinansowanie.

6.

Projekt jest zgodny
z programem rewitalizacji
obowiązującym na obszarze,
na którym jest realizowany.

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia procesu
rewitalizacji mającego na celu pobudzenie aktywności środowisk
lokalnych, stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społecznogospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia
społecznego na obszarach degradowanych
i zmarginalizowanych. W celu uzyskania korzystnych
efektów działań rewitalizacyjnych niezbędna jest koordynacja
i synergia projektów finansowanych w ramach EFS
i EFRR.
Kryterium wynika z zapisów RPO WM oraz Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020.

Projekt jest zgodny z
obowiązującym programem
rewitalizacji - 2 pkt;
2
Brak spełnienia ww.
warunków lub brak
informacji w tym zakresie –
0 pkt.

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest zgodny
z obowiązującym (na dzień składania wniosku o dofinansowanie)
programem rewitalizacji, przy czym zgodność projektu
z programem rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost
w programie rewitalizacji (lista projektów głównych) lub
określenie wśród pozostałych rodzajów przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (przedsięwzięcia uzupełniające), które realizują
kierunki działań programu.
Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów
rewitalizacji województwa mazowieckiego publikowanym na
stronie http://www.funduszedlamazowsza.eu/
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji
zawartych w treści Wniosku o dofinansowanie.

