Załącznik do Uchwały nr …./XXVII//2017
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
z dnia lipca 2017 roku

PROJEKT KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW
Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
Poddziałanie 8.3.1 (8iv) Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej
Typ projektu (formy wsparcia):
Przewiduje się następujące typy operacji:
1. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych),lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz
dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
2. Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub zatrudnienie niani.
PROJEKT KRYTERIÓW DOSTĘPU
Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Ocena
kryterium

Kryteria dostępu do oceny na etapie oceny formalnej.
1.

2

Projekt musi realizować tworzenie i
funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad
dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in.
przyzakładowych), lub klubów dziecięcych i
opiekuna dziennego zgodnie ze
standardami wynikającymi z ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 Dz. U. z 2011 r. ze zm.

Kryterium wynika z zapisów RPO WM 20124 – 2020.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania.

Udział typu operacji „świadczenie usługi w
postaci pokrycia części lub całości kosztów
związanych ze świadczeniem bieżących
usług opieki nad dziećmi do lat 3 w
formach wskazanych w ustawie z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w
żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego
opiekuna lub zatrudnienie niani” nie może
stanowić więcej niż 10% wartości projektu.

Kryterium wynika z zapisów RPO WM 20124 – 2020.
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Projekt może przewidywać dodatkowo dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami.o ile wynika to z przeprowadzonej diagnozy potrzeb.
Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania.
Ocena kryterium jest 0/1/nie dotyczy. Zaznaczenie opcji: „nie dotyczy” odnosi się do sytuacji, w
której projekt nie przewiduje udziału typu operacji „świadczenie usługi w postaci pokrycia
części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi
do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3.

0/1, Nie
dotyczy

3.

Okres realizacji projektu nie przekracza 30
miesięcy, przy czym przez okres
maksymalnie:




24 miesięcy może być
współfinansowana ze środków EFS
bieżąca działalność nowo
utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi do 3 lat w formie żłobków,
klubów dziecięcych oraz dziennego
opiekuna.
12 miesięcy względem konkretnego
dziecka i opiekuna może być
finansowana bieżąca usługa opieki
nad dziećmi do 3 lat w żłobku, klubie
dziecięcym u dziennego opiekuna lub
w formie niani.

Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
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Ograniczony czas realizacji projektu powinien skutkować precyzyjnym planowaniem przez
projektodawców zamierzonych przedsięwzięć, co powinno wpłynąć na zwiększenie
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów.
Okres realizacji projektu rozumiany jest jako całkowity czas trwania projektu, w którym
mieszczą się wszystkie działania. Obejmuje również współfinansowanie fazy przygotowawczej
trwającej nie dłużej niż 6 miesięcy służącej przygotowaniu bazy lokalowej niezbędnej do
uruchomienia przedmiotowych miejsc.
Katalog możliwych działań do objęcia projektem na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat
3 został określony w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.Bieżące
koszty nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 to koszty związane z pobytem
dziecka na uruchomionym już miejscu.
Katalog kosztów w projektach ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 został określony w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Katalog kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3
został określony w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w tym
budżetu projektu.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania.
Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

4.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar
województwa mazowieckiego z
wyłączeniem gmin wchodzących w skład
ZIT WOF.

Kryterium wynika z zapisów RPO WM 20124 – 2020. Wykaz gmin uprawnionych do wzięcia
udziału w konkursie stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

0/1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy zawartej w treści
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania.
Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

5.

2

Projekt prowadzi do zwiększenia liczby
miejsc prowadzonych przez daną instytucję
publiczną lub niepubliczną.

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Kryterium ma zapewnić, że w związku z realizacją projektu przez daną instytucję publiczną lub
niepubliczną liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 będzie większa niż liczba tych miejsc
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prowadzonych przez daną instytucję w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
Kryterium zapewnia, że Wnioskodawcy nie zlikwidują miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które
prowadzili przed rozpoczęciem projektu zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i w okresie
trwałości.
Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat
3, które zamierza utworzyć oraz liczbę miejsc, które prowadził w roku poprzedzającym złożenie
wniosku o dofinansowanie( 2016) zgodnie ze zgłoszeniem do właściwej instytucji. W
przypadku podmiotów, które funkcjonują w okresie krótszym niż 1 rok należy podać dane za
cały okres funkcjonowania. W tym przypadku pod uwagę brana będzie najwyższa wartość
wskazana przez Wnioskodawcę (np. w okresie 2 m-cy 2016 roku liczba miejsc prowadzona
przez Wnioskodawcę wyniosła 20. W 2016 roku liczba miejsc prowadzona przez
Wnioskodawcę wynosi.26. Pod uwagę brana będzie liczba największa, a więc 26 miejsc).
W przypadku podmiotów nowych utworzone w projekcie miejsca stanowią przyrost netto.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wskaźnika „ Liczba utworzonych miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3”, który należy przedstawić uwzględniając poniższe informacje:
Wp= Wd - Wb
Wp = liczba miejsc utworzona w wyniku projektu
Wd = Wartość docelowa = dotychczas prowadzone miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 +
miejsca planowane do utworzenia w projekcie.
Wb = Wartość bazowa = liczba dotychczas prowadzonych miejsc (liczba miejsc w roku
poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie).
.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania.
Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

6.

Projekt zapewnia osiągnięcie Wskaźnika
rezultatu bezpośredniego na minimalnym
poziomie odpowiednio do grup
docelowych:
a) liczbą osób, które powróciły na rynek
pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po
zakończeniu programu - 80 %
oraz
b) liczbą osób pozostających bez pracy,

3

Minimalny poziom efektów realizacji projektu dla Działania 8.3 określono w RPO WM 20142020 jako wskaźnik rezultatu bezpośredniego dla przedmiotowego konkursu, które
zdefiniowano w Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych.
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego dla osób z grupy docelowej spełniającej warunki określone
w lit. a) wynosi 80%.
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego dla osób z grupy docelowej spełniającej warunki określone
w lit. b) wynosi 70%.
Definicja wskaźników i szczegółowy opis pomiaru wskaźników zostały zamieszczone w
Regulaminie konkursu.
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które znalazły pracę lub poszukują
pracy po zakończeniu programu – 70 %

Wskaźnik wyrażony jest:
 odsetkiem osób, które powróciły do zatrudnienia w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem
w projekcie, spełniających warunki określone w lit. a).
 odsetkiem osób, które podjęły pracę lub jej poszukują w ogólnej liczbie osób objętych
wsparciem w projekcie, spełniających warunki określone w lit. b).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy zawartej w treści
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena
kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

Kryteria dostępu do oceny na etapie oceny merytorycznej
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7.

Wnioskodawca przedstawia we Wniosku o
dofinansowanie następujące informacje
zawierające dla typów operacji, których
dotyczy projekt:

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

 uzasadnienie zapotrzebowania na
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3

W związku z tym Wnioskodawca zawiera we wniosku o dofinansowanie informacje na temat:



opis warunków lokalowych;



zasady rekrutacji uczestników do
projektu;



zapewnienie utrzymania
funkcjonowania miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 po ustaniu
finansowania z EFS z wyjątkiem typu
operacji polegającym na świadczeniu
usługi „pokrywanie części/całości
bieżących kosztów świadczenia opieki
nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka,
klubu dziecięcego, opiekuna
dziennego i niani”.

Zgodnie z kryterium projekt ma zapewnić adekwatne i efektywne wsparcie.


zapotrzebowania na miejsc opieki dla dzieci do lat 3 wraz z analizą zróżnicowań
przestrzennych do form opieki nad dziećmi do lat 3 i prognoz demograficznych
sporządzonych dla obszaru, na którym realizowany jest projekt za okres trzech lat
kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku. W przypadku prognoz
demograficznych analiza ma obejmować 3 kolejne lata począwszy od roku, w którym
składany jest wniosek o dofinansowanie. Wnioskodawca powinien wskazać źródła danych
wykorzystywanych w analizie np. dane lokalne pochodzące z gmin objętych działaniami
projektu, dane GUS, dane sporządzone na podstawie badań własnych. Wnioski bez
wskazania źródła danych będą odrzucane;



warunków lokalowych, w których utworzone będą miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w
tym wykorzystanie bazy lokalowej, jej adekwatność do przepisów określających
wymagania dla infrastruktury w poszczególnych formach opieki nad dziećmi do lat 3;



zasad rekrutacji do projektu,



informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje, z jakiego źródła, innego niż środki
europejskie, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 2 lat od daty zakończenia
realizacji projektu, a także planowane działania zmierzające do utrzymania
funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu finansowania EFS.

Spełnienie kryterium będzie oceniane na postawie ww. informacji, które Wnioskodawca
zawiera w treści wniosku o dofinansowanie.
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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PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH – SZCZEGÓŁOWYCH
Poddziałanie 8.3.1 (8iv) Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.
L.p.
1.

Kryterium
Projekt przyczynia się do zaspokojenia
popytu na miejsca opieki nad dziećmi do
lat 3 w obszarach wykazujących niski
poziom upowszechnienia opieki
żłobkowej.

Opis kryterium
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020.
Kryterium ma na celu skierowanie wsparcia w zakresie tworzenia nowych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w szczególności do obszarów o niskim
stopniu upowszechnienia opieki nad dziećmi do lat 3. Aby kryterium
zostało uznane za spełnione, projekt powinien być skierowany wyłącznie
do gmin o niskim stopniu upowszechnienia opieki żłobkowej. O poziomie
upowszechnienia opieki nad dziećmi do lat 3 decyduje odsetek dzieci do
lat 3 objętych opieką w roku 2014. Lista gmin zawierająca odsetek dzieci
objętych opieką żłobkowa stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów zawartych
przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie.
Maksymalna liczba punktów – 7.

2

Projekt zakłada optymalizację średniego
miesięcznego kosztu całkowitego
utworzenia jednego miejsca opieki dla
dziecka do lat 3 w żłobkach, klubach
dziecięcych, u dziennych opiekunów,
niani.

Kryterium wynika z treści RPO WM 2014-2020.
Kryterium ma na celu zapewnienie realizacji zasady efektywnego
zarządzania finansami. Koszt jednostkowy wsparcia jest odwrotnie
proporcjonalny do liczby utworzonych miejsc w przeliczeniu na jeden
miesiąc trwania projektu. Preferowane będą koszty osiągające wartości
jak najniższe.
Kryterium jest wyrażone ilorazem:
Kcp / Mup
Smk = -------------------------------, gdzie:
Dp
Smk= średni miesięczny koszt całkowity utworzenia jednego miejsca
opieki nad dzieckiem do lat 3;
Mup= miejsca utworzone w projekcie;
Kcp = koszt całkowity projektu (wartość dofinansowania + wkład własny
wnioskodawcy);
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Punktacja
Projekt
skierowany jest
wyłącznie do
gmin, w których:

Maksyma
lna liczba
punktów
7

 odsetek dzieci
do lat 3 objętych
opieką wynosi od
0% do – 2,8% 7 pkt;
Brak spełnienia
ww. warunków lub
brak informacji w
tym zakresie – 0
pkt
Średni
miesięczny
całkowity koszt
utworzenia
jednego miejsca
opieki dla dziecka
do lat 3 w
projekcie jest:
 mniejszy lub
równy 350
EUR – 7 pkt;
 wyższy niż
350 EUR ale
mniejszy lub
równy 417
EUR – 4 pkt
Brak spełnienia
ww. warunków
lub brak

7

Dp = czas trwania projektu w miesiącach.
EUR należy przeliczać według kursu wskazanego w Regulaminie
konkursu.

informacji w tym
zakresie – 0 pkt

Koszt całkowity zawiera kwotę dofinansowania EFS i wkład własny
wnioskodawcy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów zawartych
przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, w tym budżetu
projektu.
Maksymalna liczba punktów -7.
3

Projekt przewiduje zatrudnienie osób
bezrobotnych i biernych zawodowo z
grup defaworyzowanych na rynku pracy
na miejscach pracy powstałych w wyniku
realizacji projektu.

Kryterium wynika z treści RPO WM 2014-2020.
Kryterium sprzyja powstaniu wartości dodanej w projekcie - efektu
synergii regionalnej interwencji poprzez zatrudnienie na miejscach pracy
powstałych w projekcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo
pozostających bez zatrudnienia niezarejestrowanych w PUP. Projekt
wpłynie więc w sposób zwielokrotniony na wykorzystanie rezerw
mazowieckiego rynku pracy, z zastrzeżeniem zakazu podwójnego
finansowania.
Kryterium będzie wyrażone odsetkiem zatrudnionych osób bezrobotnych
i biernych zawodowo pozostających bez zatrudnienia
niezarejestrowanych w PUP z grup defaworyzowanych zdefiniowanych w
RPO WM 2014-2020 na miejscach pracy powstałych w wyniku realizacji
projektu. (np. na miejscach odpowiadających za przygotowanie posiłków,
związanych z utrzymywaniem czystości na miejscach opiekunek w żłobku
itd.)
Definicje osób bezrobotnych i biernych zawodowo pozostających bez
zatrudnienia niezarejestrowanych w PUP z grup defaworyzowanych
zdefiniowanych w RPO WM 2014-2020 zostaną zamieszczone w
Regulaminie konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji
Wnioskodawcy zawartej w treści wniosku o dofinansowanie.

Projekt
przewiduje
zatrudnienie
niniejszych osób
w liczbie:
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 Do 30% na
wszystkich
utworzonych
w projekcie
miejscach
pracy -2 pkt;
 Powyżej 30%
na wszystkich
utworzonych
w projekcie
miejscach
pracy -4 pkt.
Brak spełnienia
ww. warunków lub
brak informacji w
tym zakresie – 0
pkt

Maksymalna liczba punktów -4
4

7

Wnioskodawca zapewni trwałość
utworzonych w ramach projektu miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach,
klubach dziecięcych i przez dziennego
opiekuna, przez okres dłuższy niż 24
miesiące od daty zakończenia realizacji

Kryterium wynika bezpośrednio z założeń RPO WM 2014-2020.
Preferowane będą projekty utrzymujące miejsca opieki żłobkowej przez
okres dłuższy niż minimalny okres trwałości wskazany w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Realizuje ono bezpośrednio zasadę maksymalizacji efektów udzielonego

Funkcjonowanie
miejsca opieki
nad dziećmi do
lat 3 dłużej niż 24
miesiące:


Powyżej 24

4

projektu określonej w umowie o
dofinansowanie projektu.

wsparcia.
Przez trwałość projektu rozumie się gotowość do świadczenia usługi
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na utworzonych w wyniku projektu
miejscach.
Kryterium zapewnia, że Wnioskodawcy utrzymają miejsca opieki nad
dziećmi do lat 3, które utworzyli w wyniku realizacji projektu w okresie
trwałości wskazanym w niniejszym kryterium.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji
Wnioskodawcy dotyczącej utrzymania utworzonych w wyniku projektu
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w określonym czasie.

m-cy do 30
– 2 pkt;


Powyżej
30 m-cy – 4
pkt

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

Maksymalna liczba punktów – 4.
W przypadku projektu zawierającego także typ operacji dotyczący
pokrycia części/całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących
usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego,
opiekuna dziennego i niani przedmiotowe kryterium ma zastosowanie
tylko do typu operacji „tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki
nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych),lub
klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już
istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”.

5

Projekt realizowany
w partnerstwie podmiotów
z różnych sektorów (publiczny, prywatny,
społeczny).

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020 oraz treści RPO WM 2014-2020. 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 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.
Maksymalna liczba punktów – 3.
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Projekt
realizowany w
partnerstwie
podmiotów z
różnych
sektorów:
1. za
partnerstwo z
podmiotem
ekonomii
społecznej
(podmiot
ekonomii
społecznej
może być
Liderem lub
Partnerem

3

projektu) - 3
pkt,
2. za
partnerstwo z
podmiotem z
innego
sektora - 1
pkt
Brak spełnienia
ww. warunków
lub partnerstwo z
podmiotem z tego
samego sektora –
0 pkt.
Punkty w ramach
kryterium nie
sumują się.

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 społeczno-gospodarczego
oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego na obszarach
zdegradowanych 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, Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych 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 (lista projektów głównych) lub
określenie wśród pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych
(przedsięwzięcia uzupełniające), które realizują kierunki działań
programu. Zgodność projektu z lokalnym Programem rewitalizacji będzie
weryfikowana poprzez zgodność przedsięwzięcia wskazanego w
Programie rewitalizacji z zasadami i typami operacji przewidzianymi w
Konkursie; powiązanie wskaźników obligatoryjnych dla konkursu oraz
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Projekt jest
zgodny z
obowiązującym
programem
rewitalizacji – 2
pkt;
Brak spełnienia
ww. warunków
lub brak
informacji w tym
zakresie – 0 pkt.

2

zapewnienie trwałości przedsięwzięcia.
Ponadto Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów
rewitalizacji województwa mazowieckiego publikowanym na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2017_05/04-05-2017r-wykaz.pdf
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w
treści wniosku o dofinansowanie.
Maksymalna liczba punktów – 2.
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