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KRYTERIA DOSTĘPU               
 
 
Działanie 9.3  (9v) Rozwój ekonomii społecznej (dodatkowy nabór)    
 
Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej 

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Ocena 

1 

 
Wnioskodawcą może być akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej lub podmiot/partnerstwo świadczący usługi wsparcia 
ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką 
akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. 
Umowa o dofinansowanie nie może zostać zawarta z projektodawcą, 
który nie przedłoży IZ RPO dokumentu potwierdzającego otrzymanie 
akredytacji.  
 

Kryterium ma sprzyjać zapewnieniu wysokiej jakości usług 
oferowanych przez OWES na Mazowszu. Kryterium wynika z 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.  
W złożonym wniosku o dofinasowanie Wnioskodawca składa 
deklarację o dostarczeniu potwierdzenia posiadania statusu 
akredytowanego OWES na etapie podpisywania umowy o 
dofinansowanie, zobowiązuje się do realizacji projektu 
zgodnie z standardami akredytacyjnymi określonymi dla 
OWES oraz do utrzymania akredytacji w całym okresie 
realizacji projektu.  
Status akredytowanego OWES będzie potwierdzany przy 
podpisywaniu umowy o dofinansowanie. 
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

0/1 

2 

Projekt obejmuje dwa typy operacji, tj. tworzenie miejsc pracy w 
sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług wspierających rozwój 
ekonomii społecznej. 

Kryterium ma sprzyjać zapewnieniu komplementarności i 
efektywności wsparcia oferowanego przez OWES.  
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa. 
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 

0/1 

 



2 
 

projektu. 

3 

Projekt jest realizowany przez 36 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 31 
grudnia  2019 r.,  a usługi w ramach projektu na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej (tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe) są świadczone w sposób 
komplementarny i łączny tj. zgodnie z zakresem wskazanym Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego. 

Kryterium ma na celu zapewnienie utrzymania ciągłości 
dostępu do usług wsparcia ekonomii społecznej w całym 
okresie programowania. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

0/1 

4 
Wnioskodawca zapewnia, że współpracuje z właściwym terytorialnie PUP 
w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i 
przystępowania do spółdzielni socjalnych. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane  
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

Kryterium wprowadzone w związku z zapisami Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 
 

0/1 

5 
Wnioskodawca zapewnia co najmniej 5% wkładu własnego. Wkład 
własny może wnieść Partner w projekcie.  

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji 
Wnioskodawcy. 
Kryterium wynika z SZOOP. Wkład własny liczony jest w 
odniesieniu do wartości całego projektu pomniejszonego o 
środki przeznaczone przez danego Beneficjenta na tworzenie 
miejsc pracy w ekonomii społecznej. 
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

0/1 

6 
Wnioskodawca zapewnia, że wsparciem w ramach subregionu objęte 
będą co najmniej 152 osoby  (średnio w roku 50-51 osób). 

 
 Spełnienie kryterium będzie oceniane  
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy i wartości docelowej 

0/1 



3 
 

wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 
[osoby]”, zawartego we wniosku o dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu 

7 

Usługi animacyjne: 
W wyniku działalności OWES, w ramach projektu na obszarze subregionu 
powstanie co najmniej 20 grup inicjatywnych (średnio w roku 6-7 grup 
inicjatywnych), które w toku wsparcia wypracowały założenia do 
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane  
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

0/1 

8 

Usługi animacyjne: 
W wyniku działalności OWES, w ramach projektu na obszarze 
subregionu, co najmniej 24 środowiska (średnio w roku 8 środowisk), tzn. 
społeczności lokalne, grupy, instytucje objęte animacją, przystąpiły do 
wspólnej realizacji projektu (przedsięwzięcia lub inicjatywy) na rzecz 
ekonomii społecznej.  

Spełnienie kryterium będzie oceniane  
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa.  

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

0/1 

9 

Usługi inkubacyjne: 
W wyniku działalności OWES, w ramach projektu, powstało co najmniej 
60 miejsc pracy (średnio w roku 20  miejsc pracy)  w subregionie dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w istniejących lub nowych 
przedsiębiorstwach społecznych. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane  
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

0/1 



4 
 

ubóstwa. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

10 

 
Usługi inkubacyjne: 
W wyniku działalności OWES, w subregionie zwiększyła się o co najmniej 
12 (średnio w roku o co najmniej 4) liczba organizacji prowadzących 
działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą, i 
stworzono nowe miejsca pracy na terenie funkcjonowania OWES. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane  
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

0/1 

11 

Usługi biznesowe (usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw 
społecznych): 

W wyniku  działalności OWES, w ramach projektu, we wspartych 
przedsiębiorstwach społecznych wzrosła liczba miejsc pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty.  

Spełnienie kryterium będzie oceniane  
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

0/1 

12 

Usługi biznesowe (usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw 
społecznych): 

W wyniku  działalności OWES, w ramach projektu, wzrosły obroty 
przedsiębiorstw objętych wsparciem nie mniej niż 0,1%  w skali roku.  

Spełnienie kryterium będzie oceniane  
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa. 

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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13 

Wnioskodawca zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu 
miejsc pracy, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania 
dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy 
niż termin przyznania dotacji. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane  
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

0/1 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE 
 

Działanie 9.3  (9v) 
 

Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej 

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Liczba 

punktów 

1. 

W ramach projektu tworzone są miejsca pracy i przedsiębiorstwa społeczne 
w  kluczowych sferach rozwojowych:  tj. zrównoważony rozwój, solidarność 
pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, 
lokalne produkty kulturowe. 

Kluczowe  sfery rozwojowe, po diagnozie 
potrzeb i możliwości rozwojowych, zostały 
wskazane w KPRES. Spełnienie kryterium będzie  
weryfikowane także po zakończeniu realizacji 
projektu.   
 

Podejmowane 
interwencje w 
ramach projektu 
zostały wskazane 
w KPRES. 
Spełnienie 
kryterium 
–10 pkt. 
 
Brak spełnienia 
ww. warunków 
lub brak 
informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 
 

10 
 

 


