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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 / II / 2015  
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 
 
KRYTERIA DOSTĘPU  
 
Działanie 9.1 (9i) 
 
Typ projektu – wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami  
z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami zależnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci. 
 

L.p.  Kryterium  Opis kryterium  Punktacja  Liczba 
punktów  

1.  Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie rodzin odbywa się na podstawie 
ścieżki stworzonej indywidualnie dla każdej rodziny, 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. 
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.  

0/1 1 
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Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.  Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie harmonogramu 
realizacji projektu i budżetu projektu. 
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.  

0/1 1 

3.  Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku objęcia wsparciem rodzin/osób 
w rodzinie będących klientami OPS po zakończeniu ich udziału w projekcie 
zostanie przekazana do właściwego terenowo OPS  informacja o 
uzyskanych efektach wraz z rekomendacjami do dalszej pracy z rodziną.  

Spełnienie kryterium będzie oceniane  
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. Kryterium ma zapewnić 
skoordynowanie i komplementarność realizacji projektów na danym 
terytorium i 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. 
W przypadku gdy w projekcie nie przewidziano  działań, o których mowa 
w  treści kryterium, w karcie oceny wniosku powinna zostać zaznaczona 
odpowiedź „Nie dotyczy”.  

0/1 1 

4.  W przypadku gdy projekt obejmuje realizację działań w placówkach 
wsparcia dziennego w formie  opiekuńczej lub placówkach prowadzonych 

Spełnienie kryterium będzie oceniane  
na podstawie deklaracji Wnioskodawcy, a także na podstawie opisu 

0/1 1 
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w formie pracy podwórkowej, Wnioskodawca zapewnia, że realizowane są 
zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych: 

1. porozumiewanie się w języku ojczystym, 
2. porozumiewanie się w językach obcych; 
3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne; 
4. kompetencje informatyczne; 
5. umiejętność uczenia się; 
6. kompetencje społeczne i obywatelskie; 
7. inicjatywność i przedsiębiorczość; 
8. świadomość i ekspresja kulturalna.  

zadań we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (na podstawie 
Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 
(2006/962/WE)   
(Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10) 
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 
jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 
W przypadku gdy w projekcie nie przewidziano  działań, o których mowa 
w  treści kryterium, w karcie oceny wniosku powinna zostać zaznaczona 
odpowiedź „Nie dotyczy”.  

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

0/1 1 

6.  Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie w ramach realizacji projektu na 
jedna osobę nie przekroczy kwoty 11 927 PLN 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji 
Wnioskodawcy. 
Kryterium wynika z RPO WM 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  1  

7.  
 
 

Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla uczestników 
projektu mierzony na zakończenie udziału w projekcie:  
• w odniesieniu do osób lub środowisk 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 sprzężonymi minimalny poziom efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny  poziom 
efektywności zatrudnieniowej – 12%. 

Zastosowanie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze  włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. 
Minimalne poziomy  efektywności społeczno-zatrudnieniowej zostały 
określone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i przekazane 
pismem o numerze DZF.I.8510.21.2015.Abu.1 z dnia 16 czerwca 2015 r. 
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  1  
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE 
 
Działanie 9.1  (9i) 
 
Typ projektu – wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami  
z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami zależnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci. 
 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba 
punktów 

1.  Wsparcie osób lub rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
odbywa się na obszarach objętych 
rewitalizacją.  

Zastosowanie kryterium ma na celu wzmocnienie rezultatów 
wsparcia realizowanego ze środków EFS i EFRR . Możliwość 
wsparcia procesów rewitalizacyjnych poprzez  realizację  
projektów miękkich na  obszarach zrewitalizowanych, jest 
szczególnie istotna w związku z limitem środków w ramach 
cross-financingu. 
Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie projektu 
w jaki sposób obszar zrewitalizowany będzie mógł być 
wykorzystany lub zostanie wsparty w realizowaniu wsparcia 
przewidzianego w zgłaszanym do konkursu wniosku o 
dofinansowanie projektu (np. wskazanie konkretnego obiektu na 
obszarze zrewitalizowanym, który będzie wykorzystany podczas 
realizacji projektu).  

Podejmowane interwencje w ramach projektu 
będą realizowane w zrewitalizowanych i 
rewitalizowanych obiektach– 5 pkt. 
Brak spełnienia ww. warunków lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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2.  Projekt obejmuje wsparciem osoby 
wykluczone lub zagrożone wykluczeniem 
społecznym  zamieszkujące na obszarach  
(w gminach) poniżej progu defaworyzacji 
określonego w Mazowieckim barometrze 
ubóstwa i wykluczenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa.  

Ze względu na zróżnicowany poziom zagrożenia ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, brane będzie pod uwagę terytorialne 
nasilenie problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego i w 
konsekwencji konieczność uwzględnienia  terytorialnego aspektu 
wsparcia 
(Rozdział 5 RPO WM 2014-2020). 
Obszary poniżej progu defaworyzacji  będą określone przez 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej   
w materiale Mazowiecki barometr ubóstwa i wykluczenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa. Wykaz gmin znajdujących się 
poniżej progu defaworyzacji zostanie załączony do Regulaminu 
konkursu.  

Podejmowane interwencje w ramach projektu 
będą realizowane na obszarze o najwyższym 
wskaźniku zagrożenia ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – 10 pkt. 
Brak spełnienia ww. warunków lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 pkt.  

10 

3.  Projekt wykorzystuje  zwalidowane produkty  
finalne (rozwiązania, instrumenty, narzędzia  

Zastosowanie kryterium ma na celu  wdrożenie bardziej 
skutecznych i efektywnych rozwiązań, instrumentów, narzędzi i 

Projekt przewiduje wdrożenie bardziej 
skutecznych i efektywnych rozwiązań, 

10 
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i metody pracy) wypracowane w ramach 
projektów innowacyjnych w Programie 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz 
Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.  

metod pracy wypracowanych w ramach projektów 
innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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 PIW EQUAL i PO KL na 
stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej, pod adresem: 
www.kiw-pokl.org.pl.” 

instrumentów, narzędzi i metod pracy 
wypracowanych w ramach projektów 
innowacyjnych Programu Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL, Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki– 10 pkt. 

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

4.  Projekt realizowany jest w  
partnerstwie  podmiotów z  
różnych sektorów, 
zapewniając kompleksowe 

podejście do rozwiązywania 

indywidualnych potrzeb i 
potrzeb grupy docelowej.  

Ze względu na konieczność zapewnienia w projekcie 
kompleksowego wsparcia będą przyznawane preferencje 
punktowe za 

partnerstwo przy realizacji projektu z jednostkami samorządu 
terytorialnego, z jednostkami spoza sektora finansów 
publicznych, w szczególności z podmiotami ekonomii społecznej i 
przedsiębiorcami. 

Projekt realizowany w partnerstwie podmiotów 
z różnych sektorów  15 pkt.  

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

15 

 
 
 


