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PROJEKT KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH 

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

Typ projektów: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (PCPR) 

- projekt pozakonkursowy 

 

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. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

0/1 

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 

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 



 

 

sprzężonymi minimalny poziom efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym 

minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 

12%. 

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 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. 

0/1 

5.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje 

się, że usługi aktywnej integracji o charakterze 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji 

Wnioskodawcy dotyczącej realizacji usług aktywnej integracji  

o charakterze zawodowym przez podmioty wyspecjalizowane w 

0/1 



 

 

zawodowym będą realizowane przez podmioty 

wyspecjalizowane w tym zakresie. 

 

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 

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  

w 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 

0/1 



 

 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia 

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  

w 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. 

0/1 



 

 

 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”. 

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 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 

0/1 



 

 

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 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 

0/1  



 

 

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”. 

 


