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 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 

 

Typ projektów:  

Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji realizowane na rzecz osób 

niesamodzielnych. 

KRYTERIA DOSTĘPU 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

Kryteria oceniane na etapie oceny formalnej 

1.  

Projekt prowadzi do zwiększenia 

liczby miejsc świadczenia usług 

społecznych i osób objętych 

usługami prowadzonych przez 

Wnioskodawcę lub/i partnera w 

ramach usług świadczonych w 

lokalnej społeczności.  

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na postawie zapisów we wniosku o dofinasowanie. 

Realizacja projektu nie może powodować zmniejszenia dotychczasowego finansowania 

usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz zastąpienia środkami projektu 

dotychczasowego finansowania usług.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia informacji we wniosku o dofinansowanie na 

temat średniorocznej liczby dotychczas prowadzonych miejsc świadczenia usług 

społecznych w lokalnej społeczności  oraz liczby miejsc, które dodatkowo będzie prowadził 

w ramach projektu. Dane dotyczące liczby dotychczas prowadzonych miejsc świadczenia 

usług społecznych należy podać wg stanu na rok poprzedzający złożenie wniosku 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. 
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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.  
Okres realizacji projektu wynosi 

maksymalnie 36 miesięcy.  

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. 

Jednocześnie ograniczony 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. 

0/1 

3.  

Wnioskodawca zapewnia trwałość 

miejsc świadczenia usług 

społecznych utworzonych w 

ramach projektu po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej przez 

okres odpowiadający okresowi 

realizacji projektu. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

Trwałość miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług świadczonych w lokalnej 

społeczności oznacza gotowość podmiotów do świadczenia usług.  

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 odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

IZ RPO weryfikuje spełnienie powyższego warunku po upływie okresu realizacji projektu 

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 

0/1 



 

3 
 

4.  

Średni miesięczny koszt wsparcia 

uczestnika (osoby  zagrożonej 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym) nie przekracza kwoty 

1 200 PLN. 

Kryterium będzie weryfikowane zgodnie z następującym wzorem: 

średni miesięczny koszt wsparcia =
 Wartość projektu (

w tym również wkład własny 

i koszty pośrednie
)

Wartość wskaźnika  produktu: 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami

  społecznymi świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie

 

x okres realizacji projektu (liczba miesięcy)

 

We wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie należy uwzględnić 

wyłącznie osoby, które otrzymują wsparcie w projekcie i jednocześnie należą do grupy 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym. 

Przykładowo w przypadku, gdy projekt o wartości 1 200 000 PLN  trwa 24 miesiące i w tym 

czasie w ramach jego realizacji wsparciem zostanie objętych 50 uczestników to średni koszt 

wsparcia przypadający na uczestnika wynosi 1 000 i nie przekracza średniomiesięcznego 

kosztu wsparcia wskazanego w kryterium. 

Na potrzeby niniejszego kryterium do ustalenia okresu realizacji projektu liczy się każdy 

rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, np. przyjmuje się, że w przypadku projektu trwającego 

od 5.10.2017 r. do 25.11.2018 r. okres realizacji wynosi 14 miesięcy. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 

kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

0/1 

 

Kryteria oceniane na etapie oceny merytorycznej 

5.  

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 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

 w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

0/1 
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społecznych określonymi w załączniku do regulaminu 

konkursu. 

 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. 

6.  

Wsparcie w projekcie będzie realizowane na podstawie 

ścieżki wsparcia stworzonej indywidualnie dla każdego 

uczestnika oraz zgodnie z koncepcją empowerment. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów zawartych 

we wniosku o dofinansowanie projektu (opis zadań, opis grupy 

docelowej). 

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. 

0/1 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

Maksymaln

a liczba 

punktów 

1.  

Projekt jest realizowany na obszarze na 

którym zidentyfikowano niższy poziom 

wykorzystania usług opiekuńczych niż 

przeciętna w województwie mazowieckim. 

Celem zastosowania kryterium jest wyrównywania 

dostępu do usług opiekuńczych w województwie 

mazowieckim realizowanych w społeczności lokalnej. 

Obszary na których 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 zostały wskazane w 

załączniku do Regulaminu Konkursu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

informacji zawartych w treści wniosku o 

dofinansowanie. 

Projekt realizowany 

wyłącznie na obszarze 

powiatu/powiatów 

wskazanych załączniku 

do regulaminu – 10 pkt, 

Brak spełnienia ww. 

warunku – 0 pkt. 
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2.  

 

Projekt realizowany  

w partnerstwie podmiotów  

z różnych sektorów (publiczny, prywatny, 

społeczny). 

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 zapewnieniu w projekcie 

kompleksowego wsparcia, a także zachowaniu 

trwałości rezultatów. 

Punkty za spełnienie kryterium zostaną przyznane w 

Projekt realizowany w 

partnerstwie 

podmiotów z różnych 

sektorów: 

1. za partnerstwo z 

podmiotem 

ekonomii społecznej  

(podmiot ekonomii 

społecznej może być  
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przypadku zawarcia partnerstwa podmiotów z 

minimum dwóch sektorów. Podmioty z różnych 

sektorów mogą występować zarówno jako Partner jak 

i Lider projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

informacji zawartych w treści wniosku o 

dofinansowanie. 

Liderem lub 

Partnerem projektu) 

- 8 pkt, 

2. za partnerstwo  z 

podmiotem   z 

innego sektora - 5 

pkt 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub 

partnerstwo z 

podmiotem z tego 

samego sektora – 0 pkt. 

Punkty w ramach 

kryterium nie sumują 

się. 

3.  

Grupę docelową projektu 

stanowią osoby niesamodzielne z 

zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą  

o ochronie zdrowia psychicznego. 

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 

Grupę docelową 

projektu 

stanowią osoby 

niesamodzielne z 

zaburzeniami 

psychicznymi zgodnie z 

ustawą o ochronie 

zdrowia psychicznego: 

1. min. 50% 

uczestników – 8 pkt, 

2. min. 30% 

uczestników - 4 pkt. 
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istniejących w tym zakresie potrzeb 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. 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub brak 

informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

Punkty w ramach 

kryterium nie sumują 

się. 

4.  

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. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

informacji zawartych w treści wniosku o 

dofinansowanie. 

Projekt zakłada 

wsparcie w zakresie 

tworzenia mieszkań 

wspomaganych dla 

osób niesamodzielnych 

- 5 pkt, 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub brak 

informacji w tym 

zakresie – 

 0 pkt. 

5 

5.  

W ramach projektu realizowane są działania 

uzupełniające polegające na wykorzystaniu 

usług opiekuńczych świadczonych w oparciu 

o nowoczesne technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

Zastosowanie kryterium ma na celu wykorzystanie 

nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych, 

które służyć mają jako uzupełnienie usług 

opiekuńczych oraz wpływać na podniesienie poczucia 

bezpieczeństwa osób niesamodzielnych w miejscu 

zamieszkania. 

Projekt zakłada 

wsparcie uzupełniające 

polegające na 

wykorzystaniu usług 

opiekuńczych 

świadczonych w oparciu 

5 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

informacji zawartych w treści wniosku o 

dofinansowanie. 

o nowoczesne 

technologie 

informacyjno-

komunikacyjne - 5 pkt. 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub brak 

informacji w tym 

zakresie – 

 0 pkt. 

6.  

Projekt wynika z Planu Inwestycyjnego dla 

subregionu objętego problemowym  

Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI 

problemowymi). 

 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wzmocnienia 

potencjału Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) 

oraz zapewni komplementarność wsparcia w ramach 

EFS  i EFRR. 

Wsparcie Obszarów Strategicznej Interwencji w 

ramach RPO WM 2014-2020 odbywa się poprzez 

realizację Planów Inwestycyjnych dla 5 subregionów 

(ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego, 

siedleckiego i radomskiego) objętych  OSI 

problemowymi. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest 

zawarty w Planie inwestycyjnym dla subregionu 

objętego problemowym Obszarem Strategicznej 

Interwencji, jako projekt towarzyszący. 

Plany inwestycyjne dla poszczególnych subregionów 

są dostępne na stronie 

www.funduszedlamazowsza.eu, zakładka O 

programie/ Zapoznaj się z prawem i dokumentami. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

Projekt wynika z Planu 

Inwestycyjnego dla 

subregionu objętego 

problemowym 

Obszarem Strategicznej 

Interwencji (OSI 

problemowymi) - 2 pkt. 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub brak 

informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

 

2 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
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2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

informacji zawartych w treści Wniosku o 

dofinansowanie 

7.  

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 społeczno-

gospodarczego 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 2014-2020. 

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 

Projekt jest zgodny z 

obowiązującym 

programem rewitalizacji 

- 2 pkt. 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub brak 

informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

 

2 
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programów rewitalizacji województwa mazowieckiego 

publikowanym na stronie 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/ 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

informacji zawartych w treści Wniosku o 

dofinansowanie. 

 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/

