
    Załącznik do Uchwały nr 76/XXXIV/2018 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
z dnia 16 marca 2018 roku 

 

KRYTERIA DOSTĘPU  

Działanie 9.3 (9v) 

Typ projektu: koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. 
Wnioskodawca zapewnia, że średnioroczny budżet projektu 

nie przekracza kwoty 720 000 PLN. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie budżetu projektu. 

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. 

0/1 

2. 
Wnioskodawca zapewnia, że okres realizacji projektu nie 

przekracza 4 lat. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów Wnioskodawcy we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa łączny okres realizacji projektu dotyczącego działań koordynacyjnych w 

obszarze ekonomii społecznej w całym okresie realizacji RPO może wynieść maksymalnie 7 lat. 

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

0/1. 

0/1 

3. 

W ramach koordynowania rozwoju sektora ekonomii 

społecznej MCPS zapewnia rozwój ekonomii społecznej jako 

integralnego elementu życia społeczno-gospodarczego 

regionu  poprzez realizację celu szczegółowego: Rozwój 

spójnego systemu koordynacji i wsparcia ekonomii społecznej 

na Mazowszu określonego w Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów Wnioskodawcy we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Spełnieniem kryterium będzie wykazanie przez Wnioskodawcę w jaki sposób kierunek wyznaczony w 

pkt. 3. Polityka rozwoju ekonomii Społecznej w ramach Obszaru III – Nowe Regionalne Polityki 

Publiczne Rozwoju Województwa, w Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 będzie realizowany w ramach projektu. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania.  

Ocena kryterium jest 0/1. 

0/1 

4. 

Działania w projekcie przyczyniają się do realizacji wskaźnika: 

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej 

sfinansowanych ze środków EFS. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów Wnioskodawcy we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Wskaźnik mierzy liczbę podjętych inicjatyw mających wpływ na rozwój sektora ekonomii społecznej w 

regionie. 

Inicjatywa to wydarzenie np. spotkanie, warsztat, doradztwo, wymiana dobrych praktyk/informacji, 

targi. Inicjatywa to pojedyncze  wydarzenie lub seria wydarzeń mających ten sam cel i grupę 

docelową. 

Rozwój ekonomii społecznej należy rozumieć jako działania nakierowane na osiągnięcie jednego z 

celów ujętych w rozdziale 7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa, w części dot. działań koordynacyjnych w obszarze ekonomii 

0/1 

 



 

 

społecznej. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania.  

Ocena kryterium jest 0/1. 



 

 

 


