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Tryb konkursowy 

 

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z 

niepełnosprawnościami m.in.: 

1. diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji,  

2. wsparcie w ramach CIS i KIS: usługi reintegracji społecznej i zawodowej świadczone przez CIS i KIS, tworzenie miejsc reintegracji społecznej i 

zawodowej w istniejących lub nowo powstających CIS i KIS,  

3. realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji 

społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.: działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. 

socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 

(poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i 

aktywności społecznej, działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji 

życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i 

aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, 

trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu), praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego 

(projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania).  

4. realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym mających na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub 

zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, np.: prace społecznie 

użyteczne, staże zawodowe, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy), 

poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową, zatrudnienie wspierane, usługi 

trenera zatrudnienia wspieranego,  

5. realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji 

zawodowych do potrzeb rynku pracy, np.: sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia do poziomu pol icealnego 

włącznie, kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.  

6. realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane z osiągnięciem celów 

przypisanych do ścieżki reintegracji i/lub kontraktu socjalnego, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.: finansowanie badań profilaktycznych lub 

specjalistycznych, skierowania i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin, udział w programach 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udział w 

programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.  

7. zastosowanie działań uzupełniających w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji 

zawodowej, np.: sfinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną, sfinansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie usług asystenckich. 

 

 

Cel szczegółowy PO 
Cel szczegółowy 1: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku 
wykluczenia społecznego i ubóstwa  
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Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług 
środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej  
Cel szczegółowy 4: Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań 

Planowany termin 

naboru wniosków o 

dofinansowanie 

czerwiec 2020 r. 

Planowana alokacja 

EFS na konkurs (EUR) 
8 000 000 euro 

Kryteria dostępu i 

merytoryczne 

szczegółowe przyjęte 

przez Komitet 

Monitorujący RPO WM 

2014-2020 

X tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych  

 nie  

Kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywa się na podstawie: 

• ścieżki reintegracji i kontraktu socjalnego  

lub 

• ścieżki reintegracji i umowy na wzór kontraktu socjalnego. 
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Opis 

kryterium

: 

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 i 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 jest umowa na wzór kontraktu socjalnego, określająca uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych 

działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej uczestnika. 

Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym, jednakże projekty przewidujące wyłącznie prace 

socjalną nie mogą uzyskać dofinansowania. 

W ramach przygotowanej ścieżki reintegracji usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia. 

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. 

 

2. Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO 

PŻ). 
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Opis 

kryterium

: 

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. 

3. W przypadku gdy Wnioskodawcą/Partnerem będzie Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie usługi aktywnej 

integracji o charakterze zawodowym będą realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie. 
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Opis 

kryterium

: 

 

Kryterium dotyczy wyłącznie Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy dotyczącej realizacji usług aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie.  

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. 

Zgodnie z Wytycznymi OPS/PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji  o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług 

w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane  w zakresie aktywizacji zawodowej, tj. w 

szczególności przez: 

• PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

• CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca  2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

• przedsiębiorstwa społeczne, 

• organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów mogą być realizowane: 

• przez partnerów OPS/PCPR w ramach projektów partnerskich, 

• przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie, 

• przez podmioty  wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych, 

• przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej (muszą zostać 

wskazane we wniosku jako realizatorzy projektu), 

• przez podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

Ocena kryterium jest 0/1/nie dotyczy - spełnienie kryterium (ocena „1” lub „nie dotyczy”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

W przypadku gdy Wnioskodawca/Partner jest podmiotem innym niż OPS/PCPR w karcie oceny wniosku powinna zostać zaznaczona 

odpowiedź „Nie dotyczy”. 
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4. Wnioskowana kwota dofinansowania w projekcie przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 tys. EUR, a koszty bezpośrednie projektu 

będą rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 

 

Opis 

kryterium

: 

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

Wnioskowana kwota dofinansowania w projekcie, tj. łącznie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki budżetu państwa 

(jeśli dotyczy), przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 tys. EUR. Kwotę należy przeliczyć wg. kursu euro podanego w regulaminie 

konkursu. 

Jednocześnie, koszty bezpośrednie projektu będą rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, co oznacza, że nie mogą 

być do nich stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków. Koszty pośrednie rozliczane będą z wykorzystaniem stawek 

ryczałtowych, określonych w rozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-

2020 i wskazanych w regulaminie konkursu. 

W sytuacji gdy na którymkolwiek etapie oceny wniosku (ocena formalna, merytoryczna, negocjacje) kwota dofinansowania wyrażona w 

PLN zmniejszy się do wartości 100 tys. EUR lub niższej wniosek zostanie odrzucony.  

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

5. Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do 

dwóch poniższych grup: 

• osób z niepełnosprawnościami, minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 

wynosi 12%; 

• pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny 

poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 25%. 

 



 

8 

 

Opis 

kryterium

: 

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie wartości następujących wskaźników: 

1. Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu  

w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna). 

2. Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

3. Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji 

społecznej (efektywność społeczna). 

4. Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniły kryterium efektywności 

zatrudnieniowej. 

Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone rozłącznie w odniesieniu do dwóch poniższych grup: 

1. osób z niepełnosprawnością; 

2. pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

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 Funduszy i Polityki 

Regionalnej. 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe 

1. Projekt obejmuje wsparciem osoby z niepełnosprawnością. 
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Opis 

kryterium

: 

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 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. 

 

Liczba 

punktów 

Osoby z niepełnosprawnością stanowią minimum: 

− 15% uczestników projektu - 12 pkt.  

− 10% uczestników projektu - 8 pkt. 

− 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. 
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Opis 

kryterium

: 

 

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. 

Obszary poniżej progu defaworyzacji określone w Mazowieckim 

barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego znajdują się w 

dokumencie Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o 

sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego 

za 20181. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji 

zawartych w treści Wniosku o dofinansowanie. 

 

1 Dokument dostępny pod adresem http://mcps.com.pl/wp-
content/uploads/2019/07/ozps-2018-ostateczna.pdf 

Liczba 

punktów 

 

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 

⎯  7 pkt. 

• zamieszkujących na obszarach (w gminach) 

poniżej progu defaworyzacji określonego w 

Mazowieckim barometrze ubóstwa i 

wykluczenia społecznego 

⎯ 7 pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

 

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

 

Opis 

kryterium

: 

 

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. 

 

Liczba 

punktów 

 

Projekt realizowany w partnerstwie podmiotów z 

różnych sektorów: 

1. Za partnerstwo podmiotów z trzech różnych 

sektorów - 6 pkt. 

2. Za partnerstwo podmiotów z dwóch różnych 

sektorów - 3 pkt. 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

 

4. Projekt jest zawarty w Planie Inwestycyjnym dla subregionu objętego problemowym Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI problemowymi). 
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Opis 

kryterium

: 

 

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). 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest zawarty w 

Planie inwestycyjnym dla subregionu objętego problemowym 

Obszarem Strategicznej Interwencji, jako projekt towarzyszący. 

Plany inwestycyjne dla poszczególnych subregionów są dostępne 

na stronie Fundusze dla Mazowsza. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji 

zawartych w treści Wniosku o dofinansowanie. 

 

Liczba 

punktów 

 

Projekt zawarty w Planie Inwestycyjnym dla 

subregionu objętego problemowym Obszarem 

Strategicznej Interwencji (OSI problemowymi) - 2 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w 

tym zakresie - 0 pkt. 

 

5. Projekt jest wpisany do  programu rewitalizacji obowiązującego na obszarze, na którym jest realizowany. 

 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
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Opis 

kryterium

: 

 

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 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. Zgodność z lokalnym programem rewitalizacji będzie 

weryfikowana poprzez zgodność przedsięwzięcia wskazanego w 

programie rewitalizacji z zasadami i typami operacji 

przewidzianymi w konkursie oraz realizację wskaźników 

obligatoryjnych dla konkursu. 

Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów 

rewitalizacji województwa mazowieckiego publikowanym na 

stronie Fundusze dla Mazowsza. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji 

zawartych w treści Wniosku o dofinansowanie. 

 

Liczba 

punktów 

 

Projekt jest wpisany w program rewitalizacji – 2 pkt. 

Projekt nie jest wpisany w program rewitalizacji lub 

brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 

6. Projekt wykorzystuje zwalidowane produkty finalne (rozwiązania, instrumenty, narzędzia i metody pracy) wypracowane w ramach projektów 

innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER. 

 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
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Opis 

kryterium

: 

 

Zastosowanie kryterium ma na celu wdrożenie skutecznych i 

efektywnych rozwiązań, instrumentów, narzędzi i metod pracy 

wypracowanych w ramach projektów z Programu Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub 

PO WER. 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.” W ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na stronie 

www.power.gov.pl. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji 

zawartych w treści Wniosku o dofinansowanie. 

 

Liczba 

punktów 

 

Projekt przewiduje wdrożenie skutecznych i 

efektywnych rozwiązań, instrumentów, narzędzi i 

metod pracy wypracowanych w ramach projektów 

innowacyjnych w Programie Inicjatywy Wspólnotowej 

EQUAL, Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki lub 

PO WER.– 2 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w 

tym zakresie – 0 pkt. 

 

7. Projekt jest komplementarny ze Strategią Europa 2020, której jednym z priorytetów jest rozwój oparty na wiedzy i innowacjach oraz projektem 

przewodnim strategii - Europejska Agenda Cyfrowa, w zakresie wdrożenia usług on-line. 

 

Opis 

kryterium

: 

 

Kryterium wynika bezpośrednio z założeń RPO WM 2014-2020 

oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej. Preferowane będą projekty 

umożliwiające uczestnikom projektu składanie oświadczeń woli 

(np. w postaci wniosków, formularzy) w formie elektronicznej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji 

Wnioskodawcy zawartej w treści wniosku o dofinansowanie 

dotyczącej wprowadzenia komunikacji cyfrowej z uczestnikami 

projektu. 

 

Liczba 

punktów 

 

W projekcie wprowadzono możliwość składania 

oświadczeń woli przez uczestników projektu w formie 

elektronicznej – 2 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w 

tym zakresie – 0 pkt. 

 

Wskaźniki obligatoryjne 

 w naborze 
produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie 
 

3582 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 
371 
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rezultatu 

bezpośre

dniego 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

788 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 
645 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

 

931 

 

 

 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej  

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, w tym m.in.: 

1. zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w celu 

poprawy dostępu do usług opiekuńczych lub asystenckich w zastępstwie za opiekunów faktycznych;  

2. wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej 

społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej 

społeczności;  

3. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, 

aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;  

4. działania wspierające opiekunów faktycznych, w szczególności: o kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń 

dla opiekunów faktycznych, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu; o poradnictwo (w tym psychologiczne) oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych 

systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; o 

tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego; o 

sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, 

zawodowego lub edukacyjnego;  

5. przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami 

samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej;  

6. działania umożliwiające pozostawanie osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w lokalnej 

społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (w tym 

działania zwiększające kształcenie kadr, bezpieczeństwo, autonomię i mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia 
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sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego 

samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia);  

7. działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach 

chronionych i wspomaganych, skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej 

i zawodowej.  

 

Jednocześnie z uwagi na konieczność osiągnięcia w ramach Poddziałania 9.2.1 obowiązkowych wskaźników rezultatu lub produktu, w każdym projekcie 

muszą być realizowane działania określone w punkcie 1. 

 

 

Cel szczegółowy PO 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku 
wykluczenia społecznego i ubóstwa  
Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług 
środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej  
Cel szczegółowy 4: Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań 

Planowany termin 

naboru wniosków o 

dofinansowanie 

marzec 2020 r. 

Planowana alokacja 

EFS na konkurs 

(EUR) 

400 000 euro 

Kryteria dostępu i 

merytoryczne 

szczegółowe 

przyjęte przez 

Komitet 

Monitorujący RPO 

WM 2014-2020 

X tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych 

 nie   

Kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie (punkt A6. Planowany okres realizacji projektu). 

Trzy lata to maksymalny okres w jakim możliwe jest wspieranie w ramach danego projektu utworzonych miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych i asystenckich. 

 

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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2. Wnioskodawca zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co 

najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

Trwałość miejsc świadczenia usług społecznych jest rozumiana, jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia następujących 

usług: 

- opiekuńczych, 

- asystenckich, 

- mieszkań chronionych, 

- mieszkań wspomaganych. 

W przypadku realizowania danej usługi społecznej, Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku zapewnienia, że zachowa 

trwałość  utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia takiej usługi bądź usług po zakończeniu realizacji projektu, co na jmniej przez 

okres odpowiadający okresowi jego realizacji. IZ RPO weryfikuje spełnienie powyższego warunku po upływie okresu wskazanego w umowie o 

dofinansowanie projektu. 

 

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. 

 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

3. Pierwszeństwo w dostępie do wsparcia w ramach projektu mają osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ). 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

 

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. 

Katalog usług realizowanych w ramach PO PŻ oraz podmioty uczestniczące w jego realizacji zostaną wymienione w załączniku do 

Regulaminu konkursu. 

 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu 

4. Pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych mają osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których 

dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 



 

17 

 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy, że zapewni pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i 

opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego. 

 

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. 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

5. Wnioskowana kwota dofinansowania w projekcie przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 tys. EUR, a koszty bezpośrednie projektu będą 

rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania w projekcie, tj. łącznie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki budżetu państwa (jeśli 

dotyczy), przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 tys. EUR. Kwotę należy przeliczyć wg. kursu euro podanego w regulaminie 

konkursu. 

Jednocześnie, koszty bezpośrednie projektu będą rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, co oznacza, że nie mogą 

być do nich stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków. Koszty pośrednie rozliczane będą z wykorzystaniem stawek ryczałtowych, 

określonych w rozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 i wskazanych 

w regulaminie konkursu. W sytuacji gdy na którymkolwiek etapie oceny wniosku (ocena formalna, merytoryczna, negocjacje) kwota 

dofinansowania wyrażona w PLN zmniejszy się do wartości 100 tys. EUR lub niższej wniosek zostanie odrzucony.  

 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

6. Wnioskodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług 

społecznych. Doświadczenie, którym legitymuje się projektodawca lub partner, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 
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Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

Celem zastosowania niniejszego kryterium jest zapewnienie efektywnego, celowego i gospodarnego wykorzystania środków poprzez 

realizację projektów przez podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług społecznych. 

Usługi społeczne rozumiane zgodnie z Wytycznymi 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. 

Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku zapisy wskazujące: 

1. ilu letnie doświadczenie posiada projektodawca i/lub partner, wraz  

z wykazaniem, że doświadczenie projektodawcy i/lub partnera, pochodzi z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie; 

2. zakres/obszar merytoryczny prowadzonej działalności w zakresie usług społecznych. 

 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego 

albo jednostki samorządu terytorialnego. 

7. Projekt prowadzi do zwiększenia liczby osób objętych wsparciem oraz zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich 

w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Liczba osób objętych wsparciem oraz liczba miejsc 

świadczenia ww. usług społecznych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w społeczności lokalnej. 

Opis 

kryterium: 

W celu weryfikacji spełnienia kryterium Wnioskodawca i ewentualni Partnerzy są zobowiązani do wskazania we wniosku o dofinansowanie 

liczby osób, które obejmowali wsparciem oraz liczby miejsc, które prowadzili w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie 

(średniorocznie). Wnioskodawca i ewentualni Partnerzy wskazują w tym celu również liczbę osób, które obejmą wsparciem oraz liczbę miejsc, 

które będą prowadzili w ramach projektu. W przypadku gdy dana osoba bądź miejsce były dotychczas objęte jednocześnie wsparciem wielu 

podmiotów (np. Wnioskodawca i Partner wspólnie prowadzą Dzienny Dom Pomocy), musi to zostać wyraźnie wskazane we wniosku o 

dofinansowanie. W takiej sytuacji wymóg zwiększenia liczby miejsc i liczby osób objętych wsparciem dotyczy łącznie Wnioskodawcę i Partnera 

(tj. nie wymaga się zwiększenia liczby miejsc i liczby osób objętych wsparciem odrębnie od każdego z podmiotów).  

Miejsce świadczenia usługi społecznej utworzone w ramach projektu to: 

1. miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa społeczna w trakcie realizacji projektu lub miejsce gotowe do 

świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach, itp.; 

2. osoba, np. asystent czy opiekun osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), 

świadcząca w trakcie realizacji projektu  lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. 

Obowiązek zwiększania liczby miejsc oraz liczby osób objętych usługami, poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 

projektu, nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych. 

 

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. 

 

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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8. Wsparcie dla mieszkań chronionych lub wspomaganych polega na utworzeniu nowego mieszkania chronionego lub wspomaganego, bądź 

prowadzi do zwiększenia liczby miejsc w istniejącym mieszkaniu chronionym lub wspomaganym. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na postawie zapisów we wniosku o dofinasowanie. 

 

Powyższy obowiązek dotyczy podmiotów, które wspierają w ramach projektu mieszkania chronione lub wspomagane. Wsparcie to musi 

polegać na zwiększeniu liczby miejsc w istniejącym mieszkaniu chronionym lub wspomaganym, bądź utworzeniu nowego mieszkania 

chronionego lub wspomaganego. Udzielenie wsparcia nie może skutkować pogorszeniem jakości świadczonej usługi. Miejsce świadczenia 

usługi utworzone w ramach projektu, rozumiane jest jako miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa społeczna w 

trakcie realizacji projektu lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do 

wskazania we wniosku  

o dofinansowanie liczby miejsc, które prowadził w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie (średniorocznie). Wnioskodawca 

wskazuje również liczbę miejsc, które będzie prowadził w ramach projektu. Obowiązek zwiększania liczby miejsc dotyczy zarówno Lidera jak i 

Partnera projektu w przypadku, gdy każdy z nich tworzy nowe mieszkanie chronione lub wspomagane, bądź zwiększa liczbę miejsc w 

istniejącym mieszkaniu chronionym lub wspomaganym. 

 

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. 

9. Wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu realizowane w ramach projektu odbywać się będzie w oparciu o 

„Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”, Wytyczne 

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 oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami świadczenia usług 

społecznych w społeczności lokalnej określonymi w załączniku do regulaminu konkursu. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

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 wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej są zgodne z ww. Wytycznymi oraz załącznikiem nr 1 do tych 

Wytycznych. 

 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

10. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych, zidentyfikowane na obszarze jego realizacji, biorąc pod uwagę trendy 

demograficzne i poziom dostępności usług społecznych na tym obszarze. 
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Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu (sugerowane pola C2. Opis projektu w 

kontekście właściwego celu szczegółowego, D1 Zadania).  

 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia obszaru, na którym występują zidentyfikowane deficyty w zakresie dostępność usług 

społecznych. W celu spełnienia kryterium we wniosku o dofinasowanie należy przedstawić analizę sytuacji regionalnej w obszarze usług 

społecznych zawierającą minimum: diagnozę problemów i potrzeb, analizę trendów demograficznych, poziom dostępności usług społecznych 

w ujęciu terytorialnym, z uwzględnieniem ich dostępności i barier w dostępie dla poszczególnych grup docelowych. Przedmiotowa analiza 

musi zostać przeprowadzona na podstawie najbardziej aktualnych danych.  

 

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. 

 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

11. Wsparcie w projekcie będzie realizowane na podstawie ścieżki wsparcia stworzonej indywidualnie dla każdego uczestnika/czki projektu oraz 

zgodnie z koncepcją empowerment. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu (opis zadań, opis grupy 

docelowej). 

 

Zasada empowerment (ang. upodmiotowienie) oznacza aktywne uczestnictwo w projekcie osób, na rzecz których realizowane są dane 

działania. Realizacja tej zasady ma na celu zwiększenie rzeczywistej zdolności uczestników do wpływania na działania, które ich dotyczą, co 

przekłada się na świadomość kosztów, poczucie przynależności i odpowiedzialności oraz poprawę relacji między organizatorem, dostawcami i 

odbiorcami usług. 

 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

Kryteria merytoryczne szczegółowe 

1. Projekt jest realizowany na obszarze, na którym nie realizuje się usług opiekuńczych, bądź zidentyfikowano niższy poziom wykorzystania usług 

opiekuńczych niż przeciętna w województwie mazowieckim. 
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Opis 

kryterium: 

Celem zastosowania kryterium jest wyrównywanie dostępu do usług opiekuńczych w województwie 

mazowieckim realizowanych w społeczności lokalnej. 

Obszary (gminy oraz w przypadku m. st. Warszawy dzielnice) na których nie realizuje się usług 

opiekuńczych bądź na których zidentyfikowano niższy poziom wykorzystania usług opiekuńczych w 

odniesieniu do przeciętnej w województwie mazowieckim określonej przez Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej na podstawie Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i 

demograficzną województwa mazowieckiego zostały wskazane w załączniku do Regulaminu Konkursu. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotem konkursu jest wsparcie usług społecznych świadczonych w 

lokalnej społeczności zasadnym jest przyznanie dodatkowych punktów za realizację wsparcia na 

obszarze o niskim dostępie do usług opiekuńczych. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w treści wniosku o 

dofinansowanie. 

Liczba 

punktów 

Projekt realizowany 

wyłącznie na 

obszarze 

wskazanym w 

załączniku do 

regulaminu – 10 

pkt. 

 

Brak spełnienia ww. 

warunku – 0 pkt. 

2. Grupę docelową projektu stanowią osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o 

ochronie zdrowia psychicznego. 

Opis 

kryterium: 

Zastosowanie kryterium ma na celu wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w lokalnej 

społeczności dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zaburzeniami 

psychicznymi. Obecnie w Polsce usługi środowiskowe należą do znikomych form opieki nad osobami z 

zaburzeniami psychicznymi, która  realizowana jest najczęściej w formie instytucjonalnej. 

 Zgodnie z informacją zawartą w Wojewódzkim Programie Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022 opracowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej w Warszawie 21,4% mieszkańców Mazowsza doświadcza zaburzeń psychicznych 

przynajmniej jeden raz w życiu. Jest to grupa przejawiająca szczególne trudności w dostępie do 

wsparcia społecznego. Ponadto w związku z pogłębiającym się procesem starzenia się społeczeństwa 

konieczne jest podjęcie odpowiednich działań na rzecz osób starszych, u których wraz z wiekiem 

pojawiają się zaburzenia zdrowia psychicznego, w tym zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera). 

Zaspokojenie potrzeb ww. osób wciąż jest niewystarczające, dlatego też należy podjąć działania 

prowadzące do rozwoju usług dla ww. grupy. Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022 dostępny jest na stronie: Wojewódzki Program 

Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w treści wniosku o 

dofinansowanie. 

Liczba 

punktów 

Grupę docelową 

projektu stanowią 

osoby potrzebujące 

wsparcia w 

codziennym 

funkcjonowaniu z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

zgodnie z ustawą o 

ochronie zdrowia 

psychicznego: 

1. min. 50% 

uczestników – 8 

pkt., 

2. min. 25% 

uczestników - 4 pkt. 

 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub brak 

informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

 

Punkty w ramach 

kryterium nie 

sumują się. 

http://bip.mcps.com.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/wojewodzki-program-oparcia-spolecznego-dla-osob-z-zaburzeniami-na-lata-2018-2022.pdf
http://bip.mcps.com.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/wojewodzki-program-oparcia-spolecznego-dla-osob-z-zaburzeniami-na-lata-2018-2022.pdf
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3. Projekt realizowany w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów (publiczny, prywatny, społeczny). 

Opis 

kryterium: 

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. 

Liczba 

punktów 

Projekt realizowany 

w partnerstwie 

podmiotów z 

różnych sektorów: 

1. za 

partnerstwo 

podmiotu 

publicznego z PES 

lub podmiotu 

prywatnego z PES - 

8 pkt., 

2. za 

partnerstwo  z 

podmiotem z innego 

sektora - 5 pkt. 

 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub 

partnerstwo z 

podmiotem z tego 

samego sektora – 0 

pkt. 

 

Punkty w ramach 

kryterium nie 

sumują się. 

4. Wnioskodawca zapewnia tworzenie w ramach projektu: 

-   mieszkań chronionych lub wspomaganych; 

lub 

- miejsc w istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych; 

dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 
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Opis 

kryterium: 

Zastosowanie kryterium ma na celu zwiększenie liczby tworzonych mieszkań chronionych lub 

wspomaganych, bądź zwiększenie liczby miejsc w już istniejących mieszkaniach, zapewniających 

osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu opuszczającym opiekę instytucjonalną, 

pomoc w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności w integracji ze społecznością lokalną. 

Definicja mieszkania chronionego i wspomaganego została zawarta w 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. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w treści wniosku o 

dofinansowanie. 
Liczba 

punktów 

Projekt zakłada 

wsparcie w zakresie 

tworzenia: 

- mieszkań 

chronionych lub 

wspomaganych; 

lub 

- miejsc w 

istniejących 

mieszkaniach 

chronionych lub 

wspomaganych; 

dla osób 

potrzebujących 

wsparcia w 

codziennym 

funkcjonowaniu - 5 

pkt. 

 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub brak 

informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

5. Projekt jest wpisany w program rewitalizacji obowiązującego na obszarze, na którym jest realizowany. 
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Opis 

kryterium: 

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 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. Zgodność z lokalnym programem rewitalizacji 

będzie weryfikowana poprzez zgodność przedsięwzięcia wskazanego w programie rewitalizacji z 

zasadami i typami operacji przewidzianymi w konkursie oraz realizację wskaźników obligatoryjnych dla 

konkursu. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa 

mazowieckiego publikowanym na stronie Fundusze dla Mazowsza. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w treści Wniosku o 

dofinansowanie. 

Liczba 

punktów 

Projekt jest wpisany 

w program 

rewitalizacji – 2 pkt. 

 

Projekt nie jest 

wpisany w program 

rewitalizacji lub brak 

informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

6. Projekt wynika z Planu Inwestycyjnego dla subregionu objętego problemowym  Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI problemowymi). 

Opis 

kryterium: 

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. Plany inwestycyjne dla poszczególnych subregionów są 

dostępne na stronie Fundusze dla Mazowsza, 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. 

Liczba 

punktów 

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. 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://www.funduszedlamazowsza.eu/
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Wskaźniki 

obligatoryjne 

 w naborze 

produktu 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie 
Szacowana 

wartość 

wskaźnika 

do 

osiągnięcia 

w naborze 

52 

rezultatu 

bezpośred

niego 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu 
34 

 

Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej  

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenie 

usług wspierających rozwój ekonomii społecznej: 

1. Udzielanie wsparcia finansowego (na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy w PS. 

2. Świadczenie sług służących nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS, w szczególności związanych ze 

sferą ekonomiczną funkcjonowania PS. 

3. Świadczenie usług służących nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PS. 

4. Udzielanie wsparcia pomostowego, tj. pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania. 

5. Udzielanie wsparcia w planowaniu i realizacji zindywidualizowanych działań mających na celu reintegracje społeczną i zawodową pracowników 

którzy otrzymali wsparcie finansowe bądź wsparcie pomostowe. 

6. Usługi animacji lokalnej, obejmujące m.in. działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla 

ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu wspieranie 

liderów i animatorów lokalnych. 

7. Usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) służące, nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania 

podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, 

finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne. 

8. Usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.: umożliwienie dostępu 

do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności 

produktów przedsiębiorczości społeczne 

 

Cel szczegółowy PO 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku 
wykluczenia społecznego i ubóstwa  
Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług 
środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej  
Cel szczegółowy 4: Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań 

Planowany termin 

naboru wniosków o 

dofinansowanie 

listopad 2020 r. 
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Planowana alokacja 

EFS na konkurs 

(EUR) 

1 600 000 euro 

Kryteria dostępu i 

merytoryczne 

szczegółowe 

przyjęte przez 

Komitet 

Monitorujący RPO 

WM 2014-2020 

X tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych 

 nie   

Kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Wnioskodawcą jest akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmiot 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. 

Opis 

kryterium: 

Kryterium ma sprzyjać zapewnieniu wysokiej jakości usług oferowanych przez OWES na Mazowszu.  

W złożonym wniosku o dofinansowanie 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. 

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. 

Zgodnie z definicją OWES mogą funkcjonować również w formie partnerstwa. 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

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. 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 w 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. 

Opis 

kryterium: 

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 z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

3. Projekt jest realizowany do 2023 r. 
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Opis 

kryterium: 

Kryterium ma na celu zapewnienie utrzymania ciągłości dostępu do usług wsparcia ekonomii społecznej w województwie mazowieckim w 

całym okresie programowania. 

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.  

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

4. Wnioskodawca współpracuje z właściwym terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących 

przedsiębiorstwach społecznych, a obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu. 

Opis 

kryterium: 

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 z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020.  

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

5. W projekcie zastosowano stawkę jednostkową na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym określoną w 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. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

Wydatki przeznaczone w projekcie na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym muszą być rozliczane stawką jednostkowa 

określoną w Podrozdziale 7.1 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. 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

6. Wnioskowana kwota dofinansowania w projekcie przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 tys. EUR, a koszty bezpośrednie projektu (z 

wyjątkiem stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym) będą rozliczane na podstawie rzeczywiście 

poniesionych wydatków. 
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Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

Wnioskowana kwota dofinansowania w projekcie, tj. łącznie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki budżetu państwa (jeśli 

dotyczy), przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 tys. EUR. Kwotę należy przeliczyć wg. kursu euro podanego w regulaminie 

konkursu. 

Jednocześnie, koszty bezpośrednie projektu będą rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, co oznacza, że nie mogą 

być do nich stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków. Wyjątek stanowi określona w 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 stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym.  

Koszty pośrednie rozliczane będą z wykorzystaniem stawek ryczałtowych, określonych w rozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 i wskazanych w regulaminie konkursu. 

W sytuacji gdy na którymkolwiek etapie oceny wniosku (ocena formalna, merytoryczna, negocjacje) kwota dofinansowania wyrażona w PLN 

zmniejszy się do wartości 100 tys. EUR lub niższej wniosek zostanie odrzucony.  

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu 

7. Wnioskodawca zapewnia, że w ramach danego subregionu proces rekrutacji oraz udzielanie wsparcia finansowego w projekcie nie odbywa się w 

tym samym czasie, co rekrutacja i udzielanie dotacji w projekcie wyłonionym w naborze RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18. 

Opis 

kryterium: 

Niedopuszczenie do bezpośredniego konkurowania ze sobą projektów wyłonionych w danym subregionie w ramach dwóch naborów jest 

konieczne do zabezpieczenia ich prawidłowej realizacji. Powyższe zostanie zapewnione przez wyraźne rozgraniczenie pomiędzy projektami 

wdrażanymi w subregionie okresu prowadzenia rekrutacji oraz udzielania wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy (dotacji). 

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. 

8. Wnioskodawca zapewnia, że minimalny poziom realizacji wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie [osoby]” zostanie zrealizowany zgodnie z poniższym podziałem na subregiony:  

Radomski  – 14 osób; 

Płocki – 33 osoby; 

Ostrołęcki – 8 osób; 

Ciechanowski – 8 osób; 

Siedlecki – 25 osób; 

Żyrardowski – 17 osób; 

Warszawski wschodni – 29 osób;  

Warszawski zachodni – 25 osób; 

M.st. Warszawa – 70 osób. 
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Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie i wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]”, zawartego we wniosku o dofinansowan ie. 

Jednocześnie dopuszcza się możliwość, że  realizacja wskaźnika w danym subregionie wyniesie co najmniej 75%, natomiast pozostałe 25% 

wskaźnika może zostać zrealizowane poza obszarem danego subregionu. W powyższym przypadku OWES realizujący działania poza 

subregionem dla którego jest właściwy, powinien poinformować OWES, na terenie którego podjął działania.  

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

9. W wyniku działalności OWES na obszarze danego subregionu minimalny poziom wskaźnika animacji dot. liczby grup inicjatywnych, które 

wypracują założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej, w podziale na subregiony wyniesie: 

Radomski  – 5 grup inicjatywnych; 

Płocki – 4 grupy inicjatywne; 

Ostrołęcki – 3 grupy inicjatywne; 

Ciechanowski – 3 grupy inicjatywne; 

Siedlecki – 3 grupy inicjatywne; 

Żyrardowski – 2 grupy inicjatywne; 

Warszawski wschodni – 4 grupy inicjatywne; 

Warszawski zachodni – 3 grupy inicjatywne; 

M.st. Warszawa – 10 grup inicjatywnych. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

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.  

Jednocześnie dopuszcza się możliwość, że  realizacja wskaźnika w danym subregionie wyniesie co najmniej 75%, natomiast pozostałe 25% 

wskaźnika może zostać zrealizowane poza obszarem danego subregionu. W powyższym przypadku OWES realizujący działania poza 

subregionem dla którego jest właściwy, powinien poinformować OWES, na terenie którego podjął działania.  

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

10. W wyniku działalności OWES na obszarze danego subregionu minimalny poziom wskaźnika animacji dot. liczby środowisk, które przystąpią do 

wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej zostanie zrealizowany zgodnie z poniższym podziałem na 

subregiony: 

Radomski  – 7 środowisk; 

Płocki – 5 środowisk; 

Ostrołęcki – 4 środowiska; 

Ciechanowski – 4 środowiska; 

Siedlecki – 4 środowiska; 

Żyrardowski – 2 środowiska; 

Warszawski wschodni – 5 środowisk; 

Warszawski zachodni – 4 środowiska; 

M.st. Warszawa – 12 środowisk. 



 

30 

 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

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.  

Jednocześnie dopuszcza się możliwość, że  realizacja wskaźnika w danym subregionie wyniesie co najmniej 75%, natomiast pozostałe 25% 

wskaźnika może zostać zrealizowane poza obszarem danego subregionu. W powyższym przypadku OWES realizujący działania poza 

subregionem dla którego jest właściwy, powinien poinformować OWES, na terenie którego podjął działania. 

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

11. W wyniku działalności OWES na obszarze danego subregionu minimalna liczba utworzonych miejsc pracy dla osób wskazanych w definicji 

przedsiębiorstwa społecznego zostanie zrealizowana zgodnie z poniższym podziałem na subregiony: 

Radomski  – 15 miejsc pracy; 

Płocki – 9 miejsc pracy; 

Ostrołęcki – 8 miejsc pracy; 

Ciechanowski – 9 miejsc pracy; 

Siedlecki – 8 miejsc pracy; 

Żyrardowski – 5 miejsc pracy; 

Warszawski wschodni – 9 miejsc pracy; 

Warszawski zachodni – 8 miejsc pracy; 

M.st. Warszawa – 22 miejsca pracy. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

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.  

Jednocześnie dopuszcza się możliwość, że  realizacja wskaźnika w danym subregionie wyniesie co najmniej 75%, natomiast pozostałe 25% 

wskaźnika może zostać zrealizowane poza obszarem danego subregionu. W powyższym przypadku OWES realizujący działania poza 

subregionem dla którego jest właściwy, powinien poinformować OWES, na terenie którego podjął działania.  

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

12. W wyniku działalności OWES na obszarze danego subregionu minimalna liczba utworzonych organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą zostanie zrealizowana zgodnie z poniższym podziałem na subregiony: 

Radomski  – 3 organizacje pozarządowe; 

Płocki – 2 organizacje pozarządowe; 

Ostrołęcki – 2 organizacje pozarządowe; 

Ciechanowski – 2 organizacje pozarządowe; 

Siedlecki – 2 organizacje pozarządowe; 

Żyrardowski – 1 organizacja pozarządowa; 

Warszawski wschodni – 2 organizacje pozarządowe; 

Warszawski zachodni – 2 organizacje pozarządowe; 

M.st. Warszawa – 5 organizacji pozarządowych. 
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Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

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.  

Jednocześnie dopuszcza się możliwość, że  realizacja wskaźnika w danym subregionie wyniesie co najmniej 75%, natomiast pozostałe 25% 

wskaźnika może zostać zrealizowane poza obszarem danego subregionu. W powyższym przypadku OWES realizujący działania poza 

subregionem dla którego jest właściwy, powinien poinformować OWES, na terenie którego podjął działania. Spełnienie kryterium jest 

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

projektu. 

13. W wyniku  działalności OWES w ramach projektu w 50% przedsiębiorstw społecznych obroty wzrosły o co najmniej  0,1%  w skali roku. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

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.  

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

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

14. W ramach projektu preferowane będzie tworzenie  miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych w  kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w 

KPRES  tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe 

oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy, który będzie preferował tworzenie miejsc pracy i 
przedsiębiorstw społecznych w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w KPRES. Zakres preferowanych sfer rozwojowych 
oraz sposób ich premiowania uzgadniany jest przez IZ RPO z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz 
realizatorami OWES najpóźniej 2 miesiące po rozpoczęciu projektu. 
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.  
Kluczowe sfery rozwojowe, po diagnozie potrzeb i możliwości rozwojowych, zostały wskazane w KPRES. Spełnienie kryterium 
będzie weryfikowane także po zakończeniu realizacji projektu.   
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” 

jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

15. W dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw społecznych preferowane są osoby zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach 

PI 9v. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

Kryterium ma na celu kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie tworzenia miejsc 

pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

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.  

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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Wskaźniki 

obligatoryjne 

 w naborze 

produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

Szacowana 

wartość 

wskaźnika 

do 

osiągnięcia 

w naborze 

229 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 

Wartość wskaźnika 

zostanie podana po 

weryfikacji 

wniosków o 

dofinansowanie 

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS 

Wartość wskaźnika 

zostanie podana po 

weryfikacji 

wniosków o 

dofinansowanie 

rezultatu 

bezpośred

niego 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

Wartość wskaźnika 

zostanie podana po 

weryfikacji 

wniosków o 

dofinansowanie 

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 93 

 

 

T ryb  pozakonkursow y  

 

Dz ia łanie  9 .1  Ak tyw izac ja  spo łeczno -zaw odow a  osób  w yk luczonych  i  p rzec iw dz ia łan ie  wyk luczen iu  spo łecznemu  

Pr io ry te t  inw es tycy jny:  Wsp ie ran ie  w łączen ia  spo łecznego  i  wa lka  z  ubós twem  

 

Pro jek t ,  k tó rego  rea l i zac ja  jes t  kontynuowana  

 

Beneficjent / podmiot 

realizujący 

Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z 

terenu województwa mazowieckiego  
Okres realizacji projektu 01.06.2019-30.06.2023 

Szacowana wartość 

projektu (PLN)  
68 358 128,32 PLN (kwota dofinansowania UE) 

Szacowany budżet w 

podziale na lata 
68 358 128,32 PLN (kwota dofinansowania UE) 
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Typ projektu  

Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (PCPR), w tym m.in.: 

1. diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,  

2. praca socjalna, 

3. usługi asystenckie, w tym m.in. usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta rodziny, asystenta osoby bezdomnej w 

procesie wychodzenia z bezdomności, 

4. inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (m.in. staże, praktyki zawodowe), 

5. subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, 

6. zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego, 

7. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, poradnictwo prawne i obywatelskie, 

8. trening kompetencji i umiejętności społecznych, 

9. poradnictwo zawodowe, 

10. pośrednictwo pracy, 

11. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, 

12. finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, 

ponadgimnazjalnym lub policealnym,  

13. pomoc dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniająca lub odbudowująca naturalne 

systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne. 

 

Tytuł lub zakres projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Cel szczegółowy PO 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie 
zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa  
Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 
szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej  

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań 

Cel główny projektu 
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia 
społecznego i ubóstwa.  

Główne zadania 

przewidziane do realizacji 

w projekcie ze 

wskazaniem grup 

docelowych 

Zadania w projekcie – usługi aktywnej integracji oraz grupa docelowa zgodna z zapisami SZOOP 

Kryteria dostępu przyjęte 

przez Komitet 

x tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych  

 nie  



 

34 

 

Monitorujący RPO WM 

2014-2020 

Kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie  36 miesięcy. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 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.  Projekty 

niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

2. Średni koszt wsparcia na uczestnika nie przekracza kwoty 14 000 PLN1. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowany jest średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu. Średni koszt 
wsparcia obejmuje wszystkie wydatki związane z udziałem 1 osoby w projekcie (w tym również wkład własny i koszty  
pośrednie). 

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.  Projekty 
niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym będą realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy dotyczącej realizacji usług aktywnej 
integracji o charakterze zawodowym przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie.  

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. 

 
1 Ograniczenie średniego kosztu wsparcia na uczestnika dotyczy wartości projektu bez kosztów racjonalnych usprawnień, które ewentualnie powstaną na etapie jego realizacji. 
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Zgodnie z Wytycznymi OPS/PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji  o charakterze zawodowym. 
Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane  
w zakresie aktywizacji zawodowej, tj. w szczególności przez:  

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca  2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym, 

c) przedsiębiorstwa społeczne, 

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów mogą być realizowane: 

• przez partnerów OPS/PCPR w ramach projektów partnerskich,  

• na podstawie porozumienia z PUP,  

• przez podmioty  wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, 

• przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, 

• przez podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień określonych w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1.  Projekty 
niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

4. Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywa się na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub 
indywidualnego programu, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a w przypadku PCPR także na podstawie ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

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

problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika. 

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie zindywidualizowanegoi kompleksowego wsparcia dla konkretnej 

osoby. 

Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym, jednakże projekty 

przewidujące wyłącznie prace socjalną nie mogą uzyskać dofinansowania.  
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W ramach przygotowanej ścieżki reintegracji usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i 

środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu  

wsparcia. 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. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1.  

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

5. Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). 

Opis kryterium: 

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 Informacji o naborze pozakonkursowym. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1.  

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

6. Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby z jednej lub kilku z niżej wymienionych grup: 

− osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, 

− osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

− osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Opis kryterium: 

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 doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub  osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi. Preferencje dla ww. grup będzie zawierał regulamin rekrutacji uczestników do projektu. 
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 
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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. 
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.  

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1.  
Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

7. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia, że osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej w pierwszej kolejności otrzymują wsparcie w zakresie integracji społecznej. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów realizowanych przez OPS. 

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla konkretnej 
osoby. 

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. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1.  

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

8. W przypadku, gdy projekt obejmuje wsparcie w postaci szkoleń uczestnicy projektu uzyskują kwalifikacje zawodowe lub nabywają 

kompetencje. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie ( m.in. informacji 
zawartych w opisie zadań). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy każde szkolenie planowane w ramach projektu zakończy się 
oceną uzyskanej wiedzy, umiejętności, a jej wyniki będą potwierdzane certyfikatem lub innym odpowiednim 
dokumentem, potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji. 

Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy 
organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Uzyskanie kwalifikacji 
oznacza pozytywne zakończenie przez uczestnika pełnego cyklu związanego z nabyciem kwalifikacji, 
obejmującego etap walidacji i certyfikacji. 

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia/. Fakt nabycia kompetencji jest 
weryfikowany w ramach następujących etapów: Etap I – zakres, etap II – wzorzec, etap III – ocena, etap IV – 
porównanie, zgodnie z definicją wskaźnika rezultatu bezpośredniego EFS Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
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lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) określoną w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń oferowanych w ramach projektu. Kryterium zapewni 
uzyskanie przez uczestników szkoleń konkretnej wiedzy, kwalifikacji i kompetencji zgodnych z ustalonymi 
standardami. Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium 
jest 0/1. Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

W przypadku, gdy w projekcie nie przewidziano realizacji szkoleń w karcie oceny wniosku powinna zostać 
zaznaczona odpowiedź „Nie dotyczy”. 

9. Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w 

odniesieniu do dwóch poniższych grup: 

1) osób z niepełnosprawnościami, minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%; 

2)  pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, minimalny poziom efektywności 

społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 25%. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie wartości następujących wskaźników: 

1.Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna). 

2.Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

3. Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w 
aktywizacji społecznej (efektywność społeczna). 

4. Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniły kryterium 
efektywności zatrudnieniowej. 

Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone rozłącznie w odniesieniu do dwóch poniższych 
grup: 

1. osób z niepełnosprawnością; 

2. pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym, a efektywność 
zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług 
aktywnej integracji o charakterze zawodowym. 

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. 



 

39 

 

Minimalne poziomy efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej  określa Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty 

niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

10. Projekt realizowany w partnerstwie.   

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w treści Wniosku o dofinansowanie 
(zarówno w zakresie danych partnerów, jak i zakresu realizowanych przez nich zadań). 

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. 
Ponadto projekt realizowany w partnerstwie sprzyja lepszemu wykorzystaniu doświadczenia, potencjału i zasobów 
podmiotów, wymianę dobrych praktyk oraz budowanie kapitału społecznego w celu osiągnięcia założeń projektu. 

Wśród podmiotów z różnych sektorów preferowane jest partnerstwo z podmiotami ekonomii społecznej (PES). 

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. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1.  

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

Wskaźniki obligatoryjne w 

naborze 

produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie 

Szacowana 

wartość 

wskaźnika do 

osiągnięcia w 

naborze 

2511 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 
525 

rezultatu 

bezpośredniego 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 1003 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po opuszczeniu programu 658 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu 

programu 340 
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Poddz ia łan ie  9 .2 .2  Zw iększen ie  dos tępnośc i  us ług  zdrowotnych  

P r io ry te t  inw es tycy jny:  Wspie ran ie  w łączen ia  spo łecznego  i  wa lka  z  ubós twem  

 

Pro jek t  k tó r ego  rea l i zac ja  rozpoczę ła  s ię  w  2020  roku  

Beneficjent / podmiot 

realizujący 
Województwo mazowieckie Okres realizacji projektu 01.02.2020 – 31.12.2020 

Szacowana wartość 

projektu (PLN)  
29 999 997,50 PLN 

Szacowany budżet w 

podziale na lata 
29 999 997,50 PLN 

Typ projektu  Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19 

Tytuł lub zakres projektu 
Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-
19 

Cel szczegółowy PO 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie 
zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa  
Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 
szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej  
Cel szczegółowy 4: Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań 

Cel główny projektu 
Poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego  na terenie województwa 
mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem  SARS-CoV-2 

Główne zadania 

przewidziane do realizacji 

w projekcie ze 

wskazaniem grup 

docelowych 

Główne zadania oraz grupa docelowa zgodna z SzOOP 

Kryteria dostępu przyjęte 

przez Komitet 

Monitorujący RPO WM 

2014-2020 

 tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych  

x nie Nie dotyczy 

Kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

Brak kryteriów dostępu oraz kryteriów merytorycznych szczegółowych 
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Wskaźniki obligatoryjne w 

naborze 

produktu 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Szacowana 

wartość 

wskaźnika do 

osiągnięcia w 

naborze 

1013 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 5 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 

związane z pandemią COVID-19 
29 999 997,50 

PLN 

rezultatu 

bezpośredniego 

Utrzymanie ciągłości działania stacji pogotowia ratunkowego i transportu 

sanitarnego w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 5 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działania 

bezpośrednio związane z epidemią COVID-19 90% 

Zwiększenie poziomu wiedzy na temat choroby i przeciwdziałania 

zakażeniom COVID-19 90% 

 

 

Dz ia łanie  9 .3  Rozw ój  ekonomi i  spo łeczne j  

Pr io ry te t  inw es tycy jny:  Wsp ie ran ie  w łączen ia  spo łecznego  i  wa lka  z  ubós twem  

 

Pro jek t ,  k tó rego  rea l i zac ja  jes t  kontynuowana  

Beneficjent / podmiot realizujący Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
Okres realizacji 

projektu 
01.01.2019 - 31.12.2022 

Szacowana wartość projektu 

(PLN) 

2 812 500 PLN 

 

Szacowany budżet w podziale  

na lata 
2 812 500 PLN 

Typ projektu  

Koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej - projekt pozakonkursowy, w tym: 

1. tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie 

regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich 

pracy na poziomie regionu, synchronizowanie tych działań w regionie, 

2. wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego, 

3. tworzenie regionalnych sieci PES (klastry, franczyzy) oraz włączanie PES w istniejące na poziomie regionalnym organizacje 

branżowe (sieci, klastry), 

4. tworzenie regionalnych sieci kooperacji PES o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) oraz wsparcie tych 

podmiotów w osiąganiu standardów usług, 
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5. inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia 

synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, 

6. budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, 

doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy, 

7. organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie 

sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, 

8. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności PES, w zakresie 

tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych 

zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej, 

9. wspieranie realizacji przez PES usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie, 

10. zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej, o którym mowa w KPRES, i 

organizowanie jego prac, 

11. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego wieloletniego planu rozwoju ekonomii 

społecznej oraz analiza i koordynacja jego wdrażania, 

12. reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do 

strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości 

oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny 

rozwój ekonomii społecznej. 

 

Tytuł lub zakres projektu Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej 

Cel szczegółowy PO 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa  
Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej  

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie 

działań 

Cel główny projektu 

Celem głównym proj. jest rozwój i promocje ES na Mazowszu, a cele szczegółowe to: 1. Promocja i rzecznictwo ES na Mazowszu ES 

oraz koordynacja działań na rzecz rozwoju ES na Mazowszu, 2. Rozwój i współpr. Między JST, PES, OWES i innymi inst. Otoczenia 

ES. 
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Główne zadania przewidziane do 

realizacji w projekcie ze 

wskazaniem grup docelowych 

Główne działania zaplanowane w projekcie są zgodne z wytycznymi MIiR w zakresie real. przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR i dot. będą: - rozwoju mazow. marki ES i rzecznictwa na rzecz sektora 

ES, aktualizacji oraz monitorowania realizacji Mazow. Planu Rozwoju ES na lata 2013-2020, sieciowania i rozwoju współpr. między 

OWES, rozwoju współpr. PES z różnymi podm. otoczenia ES (JST, inst. rynku pracy, uczelnie, przedsiębiorstwa, NGO itp.). 

Kryteria dostępu przyjęte przez 

Komitet Monitorujący RPO WM 

2014-2020 

x tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych  

 nie  

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Wnioskodawca zapewnia, że średnioroczny budżet projektu nie przekracza kwoty 720 000 PLN. 

Opis kryterium: 

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. 

2. Wnioskodawca zapewnia, że okres realizacji projektu nie przekracza 4 lat. 

Opis kryterium: 

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. 

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 

Opis kryterium: 

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 
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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. 

4. Działania w projekcie przyczyniają się do realizacji wskaźnika: Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej 

sfinansowanych ze środków EFS. 

Opis kryterium: 

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 społecznej. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania.  

Ocena kryterium jest 0/1. 

Wskaźniki 

obligatoryjne 

w naborze 

produktu 

1.Liczba spotkań informacyjno-doradczych w zakresie włączania ES do lokalnej 

polityki rozwoju, realizacji usług społecznych 

Szacowana 

wartość 

wskaźnika 

do 

osiągnięcia 

w naborze 

20 

2.Liczba JST które mają na swoich stronach internetowych zakładkę/informacje dot. 

ES (strony internetowe gminne i powiatowe) 
50 

3.Liczba targów Ekonomii Społecznej 4 

4.Liczba wystawców na targach Ekonomii Społecznej łącznie 100 

5.Liczba wyróżnień Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej MMES (PES i otoczenie 

ekonomii społecznej) 
60 

6. Liczba publikacji (informatorów dot. ekonomii społecznej na Mazowszu) 8 

7. liczba artykułów dot. ekonomii społecznej na Mazowszu 36 
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8. Liczba spotkań sieciujących Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) 16 

9. Liczba raportów ewaluacyjnych dot. działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

społecznej (OWES) 
2 

10. Liczba wydarzeń dla instytucji z sektora ekonomii społecznej oraz jej otoczenia (w 

tym JOPS, OWES) 
56 

11. Liczba wspartych inicjatyw na rzecz idei ekonomii społecznej 3 

12. Liczba spotkań Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii społecznej na 

Mazowszu 
12 

13. Plan Rozwoju ES na Mazowszu na kolejny okres 1 

14. Liczba raportów z monitoringu Planu Rozwoju ES na Mazowszu 4 

15. Lista przedsiębiorstw społecznych (PS) działających w woj. mazowieckim 

(prowadzenie na bieżąco weryfikacji statusu PS) 
1 

rezultatu 

bezpośredniego 

1. Wzrost roli i widoczności ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej w 

woj. Mazowieckim 
100 

2. Liczba osób z sektora ES oraz instytucji i otoczenia ES, które nabyły lub zwiększyły 

kompetencje w zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju ES 
1200 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do podejmowania decyzji w zakresie Planu Działania 
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Miejscowość, data  
Pieczęć i podpis osoby 

upoważnionej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


