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   KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

 

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
Typ projektów:  Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami 
 

KRYTERIA DOSTĘPU  

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

Kryteria oceniane na etapie oceny formalnej 

1.  
Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące. 

 

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 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. 

0/1 
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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  stanowi iloraz wartości projektu (w tym również wkład własny  i koszty  pośrednie) i liczby 

uczestników projektu.  

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. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

0/1 

3.  

 

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywa się na 

podstawie: 

1. ścieżki reintegracji i  kontraktu socjalnego  

lub 

2. ścieżki reintegracji i umowy na wzór kontraktu 

socjalnego. 

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie deklaracji, iż wsparcie 

każdego uczestnika projektu będzie się odbywało na podstawie ścieżki reintegracji i  kontraktu socjalnego 

lub ścieżki reintegracji ii umowy na wzór kontraktu socjalnego. 

Ścieżka reintegracji powinna zostać stworzona indywidualnie dla każdej osoby i uwzględniać diagnozę 

sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika. 

Kontrakt socjalny obowiązkowo zawierają podmioty zobowiązane do tego przepisami prawa krajowego. 

W pozostałych przypadkach zawierana umowa na wzór kontraktu socjalnego określająca uprawnienia i 

zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do 

przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej uczestnika. Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie 

zindywidualizowanego  i kompleksowego wsparcia dla konkretnej osoby. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 

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

0/1 

                                                           
* Ograniczenie średniego kosztu wsparcia na uczestnika dotyczy wartości projektu bez kosztów racjonalnych usprawnień, które ewentualnie powstaną na etapie jego realizacji. 

 



3 
 

4.  

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby 

korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (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 korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (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. 

Należy pamiętać, że zakres wsparcia dla osób korzystających z PO PŻ nie może powielać działań, które 

dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

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. 

0/1 

Kryteria oceniane na etapie oceny merytorycznej 

5.  

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu 

wskaźników efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej: 

 w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym minimalny poziom 

efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny 

poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 22% 

 w odniesieniu do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie wartości następujących wskaźników: 

1. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w 

aktywizacji społecznej (efektywność społeczna). 

2. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie 

(efektywność zatrudnieniowa). 

3. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej 

(efektywność społeczna). 

0/1 
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sprzężonymi minimalny poziom efektywności 

społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%. 

 

4. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność 

zatrudnieniowa). 

Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone rozłącznie w odniesieniu do osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz w odniesieniu do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. 

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 społecznej i efektywności zatrudnieniowej zostały określone przez 

Ministerstwo Rozwoju. 

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.  
Projekt obejmuje wsparciem osoby 

 z niepełnosprawnością.  

Zastosowanie kryterium ma na celu zwiększenie udziału osób  

z niepełnosprawnością w realizowanych projektach.  

Osoby z niepełnosprawnością zostały zidentyfikowane jako jedna z grup 

docelowych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 

w związku z tym narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Grupę tę 

Osoby z niepełnosprawnością stanowią 

minimum: 

 15% uczestników projektu- 12 pkt  

 10% uczestników projektu- 8 pkt 

12 
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charakteryzuje bardzo niski poziom aktywności społecznej i zawodowej, przy 

stosunkowo wysokim poziomie bezrobocia. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych  

w treści Wniosku o dofinansowanie. 

 5% uczestników projektu- 4 pkt  

2.  

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób 

z jednej lub kilku z niżej wymienionych 

grup: 

 osoby doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia, 

 osoby o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, 

 osoby z niepełnosprawnością 

sprzężoną 

  osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

w tym osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi. 

 osoby zamieszkujące na obszarach  

(w gminach) poniżej progu 

defaworyzacji określonego w 

Mazowieckim barometrze ubóstwa  i 

wykluczenia społecznego. 

Wymienione w kryterium kategorie osób, należą do szczególnie zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają 

kompleksowego wsparcia i stworzenia dla nich niezbędnych warunków do 

integracji ze społeczeństwem. Jest to o tyle ważne, że w/w kategorie osób 

należą do grup o najniższym wskaźniku aktywności zawodowej i mających 

znaczące problemy z poruszaniem się na rynku pracy. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych  

w treści Wniosku o dofinansowanie. 

Projekt jest skierowany wyłącznie do 

osób: 

 doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia,  

 o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności,  

 z niepełnosprawnością 

sprzężoną,  

 z zaburzeniami psychicznymi, 

w tym z niepełnosprawnością 

intelektualną i z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi 

  8 pkt. 

 zamieszkujących na 

obszarach (w gminach) 

poniżej progu 

defaworyzacji określonego  

w Mazowieckim 

barometrze ubóstwa i 

wykluczenia społecznego 

13 
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 5 pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

3.  

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 również zapewnieniu w 

projekcie kompleksowego wsparcia.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w 

treści wniosku o dofinansowanie. 

Projekt realizowany  

w partnerstwie podmiotów  

z różnych sektorów: 

1. Za partnerstwo podmiotów z 

trzech różnych sektorów  

8 pkt. 

2. Za partnerstwo podmiotów 

 z dwóch różnych sektorów– 5 

pkt. 

Punkty w ramach kryterium nie 

sumują się. 

8 

4.  

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. 

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 
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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 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w 

treści Wniosku o dofinansowanie 

5.  

Projekt wykorzystuje zwalidowane 

produkty finalne (rozwiązania, 

instrumenty, narzędzia i metody pracy) 

wypracowane w ramach projektów 

innowacyjnych w Programie Operacyjnym 

Kapitał Ludzki oraz Programie Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL. 

Zastosowanie kryterium ma na celu wdrożenie bardziej skutecznych  

i efektywnych rozwiązań, instrumentów, narzędzi i metod pracy 

wypracowanych w ramach projektów z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki oraz Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie projektu 

rozwiązania, instrumenty, narzędzia lub metody wypracowane w projektach 

innowacyjnych i program/projekt, w ramach którego zostały one 

wypracowane i zwalidowane. 

Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z rozwiązaniami innowacyjnymi 

wypracowanymi w ramach PO KL oraz PIW EQUAL na stronie Krajowej 

Instytucji Wspomagającej, pod adresem: www.kiw-pokl.org.pl.” 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych 

 w treści Wniosku o dofinansowanie 

Projekt przewiduje wdrożenie bardziej 

skutecznych i efektywnych rozwiązań, 

instrumentów, narzędzi i metod pracy 

wypracowanych w ramach projektów 

innowacyjnych w Programie 

Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz 

Programie Inicjatywy Wspólnotowej 

EQUAL – 2 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

2 

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 degradowanych i 

Projekt jest zgodny z obowiązującym 

programem rewitalizacji - 2 pkt. 

2 

 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
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 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 programów rewitalizacji 

województwa mazowieckiego publikowanym na stronie 

http://www.funduszedlamazowsza.eu 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych  

w treści Wniosku o dofinansowanie. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 

 


