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Nazwa i nr
osi
priorytetowej

Nr poddziałania
(jeśli dotyczy)

Nr działania

Nr CT

Nr PI

CT8

8(i)

CT8

8(iii)

CT8

8(vi)

CT8

8(v)

7.6 Godzenie życia
prywatnego i
zawodowego

CT8

8(iv)

8.1 Dostęp do wysokiej
jakości usług
zdrowotnych i
społecznych

CT 9

9(iv)

CT 9

9(i)

CT 9

9(v)

7.1 Aktywizacja
zawodowa osób
pozostających bez pracy
realizowana przez PUP
7.2 Aktywizacja
zawodowa osób
pozostających bez pracy

Konkurencyjny
rynek pracy
OP VII

Integracja
społeczna OP
VIII

7.3 Zakładanie
działalności
gospodarczej
Nie dotyczy

7.4 Wydłużanie
aktywności zawodowej
7.5 Szkolenia, doradztwo
dla przedsiębiorców i
pracowników
przedsiębiorstw oraz
adaptacyjność
przedsiębiorstw

Nie dotyczy

8.2 Włączenie społeczne
8.3 Wsparcie podmiotów
ekonomii społecznej

9.1.1 Wsparcie
kształcenia ogólnego
Wysoka jakość
edukacji
OP IX

9.1 Rozwój edukacji

9.1.2 Wsparcie
kształcenia ogólnego w
Aglomeracji Opolskiej
9.1.3 Wsparcie edukacji
przedszkolnej
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Nazwa i nr
osi
priorytetowej

Nr poddziałania
(jeśli dotyczy)

Nr działania

Nr CT

Nr PI

9.2.2 Wsparcie
kształcenia zawodowego
w Aglomeracji Opolskiej

CT 10

10 (iv)

9.3 Wsparcie kształcenia
ustawicznego

Nie dotyczy

CT 10

10 (iii)

9.4 Wsparcie kształcenia
ustawicznego w ramach
Europejskiego Budżetu
Obywatelskiego

Nie dotyczy

CT 10

10 (iii)

9.1.4 Wsparcie edukacji
przedszkolnej w
Aglomeracji Opolskiej
9.1.5 Programy pomocy
stypendialnej
9.2.1 Wsparcie
kształcenia zawodowego
9.2 Rozwój kształcenia
zawodowego

Pomoc
techniczna EFS
OP XI
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Nazwa wskaźnika

Nazwa osi priorytetowej:

Działanie 7.1
Aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez
pracy realizowana przez
PUP

Jednostka
miary

Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

VII. Konkurencyjny rynek pracy
Liczba osób pracujących, łącznie
z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu
programu
(Wskaźnik referencyjny1: Liczba
osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych
objętych wsparciem w programie)

os.

30,7%

22,3%

53%

2013

30,7%

22,3%

53%

SL 2014

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu
(Wskaźnik referencyjny: Liczba
osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych
objętych wsparciem w programie)

os.

17,4%

12,6%

30%

2013

8%

8%

8%

SL 2014

monitoring

Liczba utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności
gospodarczej

1

szt.

919

1 891

2 810

2014

Wskaźnik referencyjny – wspólny wskaźnik produktu określający grupę docelową, do której odnosi się wskaźnik rezultatu.
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726

1 474

2 200

prowadzony
w oparciu
o informacje
od osób, które
założyły
działalność
gospodarczą
w ramach
projektu
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Nazwa wskaźnika

Działanie 7.2
Aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez
pracy

Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

os

30,7%

22,3%

53%

os

30,7%

22,3%

os

17,4%

12,6%

Jednostka
miary

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

2013

30,7%

22,3%

53%

SL 2014

53%

2013

30,7%

22,3%

53%

SL 2014

30%

2013

8%

8%

8%

SL 2014

Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu
programu
(Wskaźnik referencyjny :
Liczba osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych
objętych wsparciem w programie.
Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu
programu
Wskaźnik referencyjny :
Liczba osób biernych zawodowo
objętych wsparciem w
programie.)
Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu
(Wskaźnik referencyjny:
Liczba osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych
objętych wsparciem w programie)
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

os

17,4%

12,6%

30%

Liczba utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności
gospodarczej

szt.

963

1 105

Liczba osób, które po opuszczeniu
programu podjęły pracę lub
kontynuowały zatrudnienie

os.

n/d

Liczba osób, które dzięki
interwencji EFS zgłosiły się na
badanie profilaktyczne

os.

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba mikro- ,małych i średnich
przedsiębiorstw, które
zrealizowały swój cel rozwojowy
dzięki udziałowi w programie

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

2013

17,4%

12,6%

30%

SL 2014

2 041

2014

576

734

1 310

SL 2014

n/d

51%

2013

n/d

n/d

37%

SL 2014

n/d

n/d

49 380

2012

n/d

n/d

32 000

SL 2014

os.

n/d

n/d

95%

2013

n/d

n/d

95%

SL 2014

szt.

n/d

n/d

60%

2013

n/d

n/d

80%

SL 2014

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu
(Wskaźnik referencyjny:
Liczba osób biernych zawodowo
objętych wsparciem w
programie.)
Działanie 7.3
Zakładanie działalności
gospodarczej

Działanie 7.4
Wydłużenie aktywności
zawodowej

Działanie 7.5
Szkolenia, doradztwo dla
przedsiębiorców
i pracowników
przedsiębiorstw oraz
adaptacyjność
przedsiębiorstw
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Nazwa wskaźnika

Działanie 7.6
Godzenie życia
prywatnego
i zawodowego

Jednostka
miary

Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

Liczba osób, które po opuszczeniu
programu podjęły pracę lub
kontynuowały zatrudnienie

os.

n/d

n/d

67%

2013

n/d

n/d

67%

SL 2014

Liczba osób, które powróciły na
rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem/ wychowaniem
dziecka lub utrzymały
zatrudnienie, po opuszczeniu
programu

os.

n/d

n/d

73%

2014

n/d

n/d

73%

SL 2014

Liczba osób pozostających bez
pracy, które znalazły pracę lub
poszukują pracy po opuszczeniu
programu

os.

n/d

n/d

73%

2015

n/d

n/d

95%

SL 2014

Nazwa osi priorytetowej:

VIII. Integracja społeczna

szt.

n/d

n/d

0

2014

n/d

n/d

380

SL 2014

Działanie 8.1

Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług
zdrowotnych, istniejących po
zakończeniu projektu
Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które deklarują
wzrost jakości życia dzięki
interwencji EFS

os.

n/d

n/d

67,00%

2013

n/d

n/d

95%

SL 2014

Dostęp do wysokiej
jakości usług
zdrowotnych
i społecznych
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po
zakończeniu projektu

szt.

n/d

n/d

11

2013

n/d

n/d

2 800

SL 2014

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu
programu

os.

n/d

n/d

0

2014

n/d

n/d

100

SL 2014

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które opuściły opiekę
instytucjonalną na rzecz usług
społecznych świadczonych w
społeczności lokalnej w programie

os.

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

SL 2014

Liczba utworzonych w programie
miejsc świadczenia usług
asystenckich i opiekuńczych
istniejących po zakończeniu
projektu

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

SL 2014
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Nazwa wskaźnika

Działanie 8.2
Włączenie społeczne

Jednostka
miary

Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

Liczba utworzonych w programie
miejsc świadczenia usług w
mieszkaniach wspomaganych i
chronionych istniejących po
zakończeniu projektu

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

SL 2014

Liczba utworzonych w programie
miejsc świadczenia usług
wspierania rodziny i pieczy
zastępczej istniejących po
zakończeniu projektu

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

SL 2014

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu
programu

os.

n/d

n/d

30,00%

2014

n/d

n/d

30%

SL 2014

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy
po opuszczeniu programu

os

n/d

n/d

40,80%

2014

n/d

n/d

25%

SL 2014
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Nazwa wskaźnika

Działanie 8.3

Jednostka
miary

Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie
z pracującymi na własny
rachunek)

os

n/d

n/d

37,55%

2013

n/d

n/d

20%

SL 2014

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie
z pracującymi na własny
rachunek)

os.

n/d

n/d

37,55%

2013

n/d

n/d

16%

SL 2014

Liczba miejsc pracy utworzonych
w przedsiębiorstwach społecznych

szt.

n/d

n/d

132

2014

n/d

n/d

265

SL 2014

Wsparcie ekonomii
społecznej

Nazwa osi priorytetowej:

IX. Wysoka jakość edukacji

Działanie 9.1.

Rozwój edukacji
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Nazwa wskaźnika

Poddziałanie 9.1.1
Wsparcie kształcenia
ogólnego

Poddziałanie 9.1.2
Wsparcie kształcenia

Jednostka
miary

Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu

os.

n/d

n/d

95,00%

2013

n/d

n/d

95%

SL 2014

Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe lub
umiejętności uniwersalne
niezbędne na rynku pracy po
opuszczeniu programu

os.

n/d

n/d

80,00%

2014

n/d

n/d

85%

SL 2014

Liczba szkół i placówek systemu
oświaty wykorzystujących sprzęt
TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych

szt.

n/d

n/d

100,00%

2012

n/d

n/d

100%

SL 2014

szt..

n/d

n/d

100,00%

2013

n/d

n/d

100 %

SL 2014

os.

n/d

n/d

95,00%

2013

n/d

n/d

95%

SL 2014

Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia
zajęć edukacyjnych
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

os.

n/d

n/d

80,00%

szt.

n/d

n/d

szt..

n/d

os.

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu

Programy pomocy
stypendialnej

Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe lub
umiejętności uniwersalne
niezbędne na rynku pracy po
opuszczeniu programu

Działanie 9.2.

Rozwój kształcenia zawodowego

Nazwa wskaźnika

ogólnego w Aglomeracji
Opolskiej

Poddziałanie 9.1.3
Wsparcie edukacji
przedszkolnej
Poddziałanie 9.1.4
Wsparcie edukacji
przedszkolnej
w Aglomeracji Opolskiej
Poddziałanie 9.1.5

Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe lub
umiejętności uniwersalne
niezbędne na rynku pracy po
opuszczeniu programu
Liczba szkół i placówek systemu
oświaty wykorzystujących sprzęt
TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych
Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia
zajęć edukacyjnych
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu

Jednostka
miary

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

2014

n/d

n/d

85%

SL 2014

100,00%

2012

n/d

n/d

100%

SL 2014

n/d

100,00%

2013

n/d

n/d

100%

SL 2014

n/d

n/d

95,00%

2013

n/d

n/d

95%

SL 2014

os.

n/d

n/d

95,00%

2013

n/d

n/d

95%

SL 2014

os.

n/d

n/d

80,00%

2014

n/d

n/d

85%

SL 2014
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Nazwa wskaźnika

Poddziałanie 9.2.1
Wsparcie kształcenia
zawodowego

Poddziałanie 9.2.2
Wsparcie kształcenia
zawodowego
w Aglomeracji Opolskiej

Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy
uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba szkół i placówek
kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie
zakupione dzięki EFS
Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje w ramach
pozaszkolnych form kształcenia
Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe lub
umiejętności uniwersalne
niezbędne na rynku pracy po
opuszczeniu programu
Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy
uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba szkół i placówek
kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie
zakupione dzięki EFS
Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje w ramach
pozaszkolnych form kształcenia

Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

os.

n/d

n/d

95,00%

szt.

n/d

n/d

os.

n/d

os.

Jednostka
miary

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

2013

n/d

n/d

95%

SL 2014

100,00%

2013

n/d

n/d

100%

SL 2014

n/d

30,00%

2013

n/d

n/d

80%

SL 2014

n/d

n/d

80,00%

2014

n/d

n/d

85%

SL 2014

os.

n/d

n/d

95,00%

2013

n/d

n/d

95%

SL 2014

szt.

n/d

n/d

100,00%

2013

n/d

n/d

100%

SL 2014

os.

n/d

n/d

30,00%

2013

n/d

n/d

80%

SL 2014
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Nazwa wskaźnika

Działanie 9.3
Wsparcie kształcenia
ustawicznego

Działanie 9.4
Wsparcie kształcenia
ustawicznego w ramach
Europejskiego Budżetu
Obywatelskiego
Nazwa osi priorytetowej:

Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe lub
umiejętności uniwersalne
niezbędne na rynku pracy po
opuszczeniu programu
Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba osób w wieku 50 lat
i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba osób o niskich
kwalifikacjach, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba osób z terenów wiejskich,
które uzyskały kwalifikacje lub
nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu
Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu
programu

Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

os.

n/d

n/d

80,00%

OS.

n/d

n/d

OS.

n/d

OS.

Jednostka
miary

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

2014

n/d

n/d

85%

SL 2014

84%

2014

n/d

n/d

84%

SL 2014

n/d

90%

2014

n/d

n/d

90%

SL 2014

n/d

n/d

84%

2014

n/d

n/d

84%

SL 2014

OS.

n/d

n/d

83%

2014

n/d

n/d

83%

SL 2014

OS.

n/d

n/d

84%

2014

n/d

n/d

84%

SL 2014

X Pomoc techniczna
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Wartość bazowa
K

M

O

Rok
bazow
y

%

n/d

n/d

14,71%

szt.

n/d

n/d

Odsetek wdrożonych
rekomendacji operacyjnych

%

n/d

Średni czas zatwierdzenia
projektu (od złożenia wniosku
o dofinansowanie do podpisania
umowy)

dni

Ocena przydatności form
szkoleniowych dla beneficjentów

Skala 0-5

Nazwa wskaźnika

Poziom fluktuacji pracowników
w instytucjach zaangażowanych
w politykę spójności
Średnioroczna liczba form
szkoleniowych na jednego
pracownika instytucji systemu
wdrażania FE

Jednostka
miary

Szacowana wartość docelowa
(2023)
Źródło
K

M

O

2013

n/d

n/d

10%

System
monitorowania

1,15

2013

n/d

n/d

1,00

System
monitorowania

n/d

27,78

2014

n/d

n/d

50

System
Wdrażania
Rekomendacji

n/d

n/d

176,03

2013

n/d

n/d

176

System
monitorowania

n/d

n/d

4,00

2013

n/d

n/d

4

Badania
ankietowe
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Nazwa osi priorytetowej:

Działanie 7.1
Aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez
pracy realizowana przez
PUP

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

Liczba osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotny objętych
wsparciem w programie

os.

9 465

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych wsparciem
w programie

os.

n/d

Liczba osób
z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie

os.

Liczba osób w wieku 50 lat i
więcej objętych wsparciem w
programie

Nazwa wskaźnika

Źródło
K

M

O

10 976

8 624

19 600

3 038

1 862

4 900

n/d

534

456

990

SL 2014

os.

n/d

1 707

2 003

3710

SL 2014

Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie

os.

n/d

6 690

6 420

13 110

SL 2014

Liczba osób, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej
w programie

os.

n/d

814

1 386

2 200

SL 2014

Liczba migrantów powrotnych
oraz imigrantów objętych
wsparciem w programie

os.

n/d

43

55

98

SL 2014

Liczba osób posiadających co
najmniej jedno dziecko do 6 roku
życia

os.

n/d

n/d

n/d

2 700

SL 2014

VII. Konkurencyjny rynek pracy
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Działanie 7.2
Aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez
pracy

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

Liczba osób posiadających co
najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia

os.

Liczba osób bezrobotnych w tym
długotrwale bezrobotnych,
objętych wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika

Źródło
K

M

O

n/d

n/d

n/d

110

SL 2014

os

3 205

784

616

1 400

SL 2014

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych wsparciem
w programie

os

n/d

217

133

350

SL 2014

Liczba osób biernych zawodowo
objętych wsparciem w programie

os

n/d

328

247

575

SL 2014

Liczba osób
z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie

os

n/d

111

94

205

SL 2014

Liczba osób w wieku 50 lat
i więcej objętych wsparciem
w programie.

os

n/d

179

211

390

SL 2014

Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie

os

n/d

610

580

1 190

SL 2014

Liczba migrantów powrotnych
oraz imigrantów objętych
wsparciem w programie

os

n/d

23

29

52

SL 2014
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Działanie 7.3
Zakładanie działalności
gospodarczej

Działanie 7.4
Wydłużenie aktywności
zawodowej

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

Liczba osób posiadających co
najmniej jedno dziecko do 6 roku
życia

os

Liczba osób posiadających co
najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia

Nazwa wskaźnika

Liczba osób pracujących
znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy objętych
wsparciem w programie
Liczba osób pozostających bez
pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej
w programie
Liczba osób pracujących, które
otrzymały bezzwrotne środki na
podjęcie działalności gospodarczej
w programie
Liczba osób pozostających bez
pracy, które skorzystały
z instrumentów zwrotnych na
podjęcie działalności gospodarczej
w programie

Liczba osób objętych
programem zdrowotnym
dzięki EFS

Źródło
K

M

O

n/d

n/d

n/d

115

SL 2014

os

n/d

n/d

n/d

17

SL 2014

os.

n/d

50

35

85

SL 2014

os

339

520

480

1 000

SL 2014

os

n/d

60

40

100

SL 2014

os

n/d

71

76

147

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

48 500

SL 2014
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Nazwa wskaźnika

Działanie 7.5
Szkolenia, doradztwo dla
przedsiębiorców
i pracowników
przedsiębiorstw oraz
adaptacyjność
przedsiębiorstw

Liczba wdrożonych
programów zdrowotnych
istotnych z punktu widzenia
potrzeb zdrowotnych regionu,
w tym pracodawców
Liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek objętych wsparciem
w programie
Liczba mikro- ,małych
i średnich przedsiębiorstw
objętych usługami
rozwojowymi w programie
Liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek w wieku 50 lat i
więcej objętych wsparciem
w programie
Liczba osób pracujących
o niskich kwalifikacjach
objętych wsparciem
w programie
Liczba pracowników
zagrożonych zwolnieniem
z pracy oraz osób zwolnionych
z przyczyn dotyczących
zakładu pracy objętych
wsparciem w programie

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

szt.

Źródło
K

M

O

n/d

n/d

n/d

2

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

5 940

SL 2014

szt.

n/d

n/d

n/d

1 220

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

1 110

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

2 550

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

380

SL 2014
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Działanie 7.6
Godzenie życia
prywatnego
i zawodowego

Nazwa osi priorytetowej:

Działanie 8.1
Dostęp do wysokiej
jakości usług
zdrowotnych
i społecznych

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

Liczba osób opiekujących się
dziećmi w wieku do lat 3
objętych wsparciem
w programie

os.

Liczba utworzonych miejsc
opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3

Nazwa wskaźnika

Źródło
K

M

O

n/d

n/d

n/d

1 580

SL 2014

szt.

n/d

n/d

n/d

420

SL 2014

Liczba osób objętych usługami
zdrowotnymi w programie

os.

16 290

n/d

n/d

119 930

SL 2014

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami
zdrowotnymi w programie

os.

n/d

n/d

n/d

16 100

SL 2014

Liczba osób objętych usługami
społecznymi świadczonymi
w interesie ogólnym w programie

os.

3 940

n/d

n/d

13 120

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

11 760

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

n/d

SL 2014

VIII. Integracja społeczna

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie
Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami
asystenckimi i opiekuńczymi
świadczonymi w społeczności
lokalnej w programie
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Nazwa wskaźnika

Działanie 8.2:
Włączenie społeczne

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami w
postaci mieszkań chronionych i
wspomaganych w programie
Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami
wspierania rodziny i pieczy
zastępczej w programie
Liczba osób objętych wsparciem w
zakresie zwalczania lub
przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID
Liczba podmiotów objętych
wsparciem w zakresie zwalczania
lub przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19
Wartość wydatków
kwalifikowalnych przeznaczonych
na działania związane z pandemią
COVID-19
Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w
programie
Liczba osób
z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

os.

Źródło
K

M

O

n/d

n/d

n/d

n/d

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

n/d

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

74 500

SL 2014

szt.

n/d

n/d

n/d

820

SL 2014

PLN

n/d

n/d

n/d

55 000 000

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

4 000

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

1 180

SL 2014
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Działanie 8.3
Wsparcie podmiotów
ekonomii społecznej

Wartość pośrednia

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, objętych wsparciem
w programie

os.

Liczba podmiotów ekonomii
społecznej objętych wsparciem

M

O

n/d

n/d

n/d

2 290

SL 2014

szt.

n/d

n/d

n/d

190

SL 2014

Liczba nauczycieli objętych
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

3 200

SL 2014

Liczba nauczycieli objętych
wsparciem z zakresu TIK
w programie

os.

n/d

n/d

n/d

950

SL 2014

Liczba uczniów objętych
wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub
umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy
w programie

os.

n/d

n/d

n/d

30 000

SL 2014

Liczba szkół i placówek systemu
oświaty wyposażonych w ramach
programu w sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych

szt.

10

n/d

n/d

151

SL 2014

IX. Wysoka jakość edukacji

Działanie 9.1.

Rozwój edukacji

Wsparcie kształcenia
ogólnego

Źródło
K

Nazwa osi priorytetowej:

Poddziałanie 9.1.1

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Nazwa wskaźnika
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Poddziałanie 9.1.2
Wsparcie kształcenia
ogólnego w Aglomeracji
Opolskiej

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

Liczba szkół, których pracownie
przedmiotowe zostały doposażone
w programie

szt.

Liczba osób pochodzących
z obszarów wiejskich

Nazwa wskaźnika

Źródło
K

M

O

n/d

n/d

n/d

310

SL 2014

os.

9 500

n/d

n/d

32 000

SL 2014

Liczba osób objętych wsparciem w
zakresie zwalczania lub
przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19

os.

n/d

n/d

n/d

923

SL 2014

Liczba podmiotów objętych
wsparciem w zakresie zwalczania
lub przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19

szt.

n/d

n/d

n/d

27

SL 2014

Wartość wydatków
kwalifikowanych przeznaczonych
na działania związane z pandemią
COVID-19

PLN

n/d

n/d

n/d

4 978
877,00

SL 2014

Liczba nauczycieli objętych
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

1 400

SL 2014

Liczba nauczycieli objętych
wsparciem z zakresu TIK
w programie

os.

n/d

n/d

n/d

200

SL 2014
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Poddziałanie 9.1.3
Wsparcie edukacji
przedszkolnej

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

Liczba uczniów objętych
wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub
umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy
w programie

os.

Liczba szkół i placówek systemu
oświaty wyposażonych w ramach
programu w sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych

Nazwa wskaźnika

Źródło
K

M

O

n/d

n/d

n/d

25 000

SL 2014

szt.

70

n/d

n/d

50

SL 2014

Liczba szkół, których pracownie
przedmiotowe zostały doposażone
w programie

szt.

n/d

n/d

n/d

220

SL 2014

Liczba osób pochodzących
z obszarów wiejskich

os.

600

n/d

n/d

13 400

SL 2014

Liczba dzieci objętych w ramach
programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji
przedszkolnej

os.

n/d

n/d

n/d

18 900

SL 2014

Liczba miejsc wychowania
przedszkolnego dofinansowanych
w programie

szt.

n/d

n/d

n/d

325

SL 2014

Liczba nauczycieli objętych
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

300

SL 2014
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Poddziałanie 9.1.4
Wsparcie edukacji
przedszkolnej
w Aglomeracji Opolskiej

Poddziałanie 9.1.5
Programy pomocy
stypendialnej

Działanie 9.2

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

Liczba osób pochodzących
z obszarów wiejskich

os.

Liczba dzieci objętych w ramach
programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji
przedszkolnej

Nazwa wskaźnika

Źródło
K

M

O

1 760

n/d

n/d

8 080

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

7 000

SL 2014

Liczba miejsc wychowania
przedszkolnego dofinansowanych
w programie

szt.

n/d

n/d

n/d

295

SL 2014

Liczba nauczycieli objętych
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

140

SL 2014

Liczba osób pochodzących
z obszarów wiejskich

os.

480

n/d

n/d

3 100

SL 2014

Liczba uczniów realizujących
indywidualny plan rozwoju
w ramach programu

os.

n/d

n/d

n/d

1 500

SL 2014

Liczba osób pochodzących
z obszarów wiejskich

os.

510

n/d

n/d

1 000

SL 2014

Rozwój kształcenia zawodowego
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Poddziałanie 9.2.1
Wsparcie kształcenia
zawodowego

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu
objętych wsparciem w programie

os.

Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego objętych
wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika

Źródło
K

M

O

n/d

n/d

n/d

400

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

13 500

SL 2014

Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach
i praktykach u pracodawcy

os.

n/d

n/d

n/d

7 700

SL 2014

Liczba uczniów objętych
wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub
umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy w
programie

os.

n/d

n/d

n/d

790

SL 2014

Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego doposażonych
w programie w sprzęt i materiały
dydaktyczne niezbędne do
realizacji kształcenia zawodowego

szt.

n/d

n/d

n/d

188

SL 2014

Liczba osób uczestniczących
w pozaszkolnych formach
kształcenia w programie

os.

n/d

n/d

n/d

1 570

SL 2014

Liczba osób pochodzących
z obszarów wiejskich

os.

3 230

n/d

n/d

10 000

SL 2014
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Poddziałanie 9.2.2
Wsparcie kształcenia
zawodowego
w Aglomeracji Opolskiej

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu
objętych wsparciem w programie

os.

Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego objętych
wsparciem w programie

Nazwa wskaźnika

Źródło
K

M

O

n/d

n/d

n/d

150

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

2 000

SL 2014

Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach
i praktykach u pracodawcy

os.

n/d

n/d

n/d

1 600

SL 2014

Liczba uczniów objętych
wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub
umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy w
programie

os.

n/d

n/d

n/d

140

SL 2014

Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego doposażonych
w programie w sprzęt i materiały
dydaktyczne niezbędne do
realizacji kształcenia zawodowego

szt.

n/d

n/d

n/d

22

SL 2014

Liczba osób uczestniczących
w pozaszkolnych formach
kształcenia w programie

os.

n/d

n/d

n/d

650

SL 2014

Liczba osób pochodzących
z obszarów wiejskich

os.

300

n/d

n/d

2 350

SL 2014
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Działanie 9.3
Wsparcie kształcenia
ustawicznego

Działanie 9.4
Wsparcie kształcenia
ustawicznego w ramach
Europejskiego Budżetu
Obywatelskiego

Nazwa osi priorytetowej:

Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

Liczba osób objętych wsparciem
w ramach programu w zakresie
uzyskiwania kompetencji
kluczowych

os.

Liczba osób w wieku 50 lat
i więcej objętych wsparciem
w programie

Nazwa wskaźnika

Źródło
K

M

O

n/d

n/d

n/d

8 960

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

4 900

SL 2014

Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

5 370

SL 2014

Liczba osób pochodzących
z obszarów wiejskich

os.

1 630

n/d

n/d

6 270

SL 2014

Liczba osób objętych wsparciem w
programie w zakresie uzyskiwania
kwalifikacji lub nabywania
kompetencji w ramach
Europejskiego Budżetu
Obywatelskiego

os.

n/d

n/d

n/d

2 080

SL 2014

Liczba projektów realizowanych w
ramach Europejskiego Budżetu
Obywatelskiego

szt.

n/d

n/d

n/d

40

SL 2014

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

XI Pomoc techniczna
Liczba etatomiesięcy
finansowanych ze środków
pomocy technicznej
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WSKAŹNIKI PRODUKTU
Szacowana wartość docelowa (2023)

Jednostka
miary

Wartość pośrednia

Liczba zakupionych urządzeń oraz
elementów wyposażenia
stanowiska pracy

szt.

Liczba uczestników form
szkoleniowych dla instytucji

Nazwa wskaźnika

Źródło
K

M

O

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

os.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

Liczba przeprowadzonych
ewaluacji

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

Liczba zorganizowanych spotkań,
konferencji, seminariów

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

Liczba opracowanych ekspertyz

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

Liczba uczestników form
szkoleniowych dla beneficjentów

os.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

Liczba odwiedzin portalu
informacyjnego/serwisu
internetowego

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

Liczba działań informacyjnopromocyjnych o szerokim zasięgu

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania
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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH
OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ
RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
wersja nr 40

OPOLE, CZERWIEC 2020 r.

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
wersja nr 40, czerwiec 2020 r.

KRYTERIUM ODSTĘPOWE - MERYTORYCZNE UNIWERSALNE
DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020
( z uwzględnieniem DZIAŁAŃ i PODDZIAŁAŃ WDRAŻANYCH
PRZEZ INSTRUMENTY FINANSOWE)
(Zakres EFS)
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Kryterium odstępowe – merytoryczne uniwersalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium
W/B

1

2

3

4

Definicja
5
Ocena merytoryczna wszystkich projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria
merytoryczne określone dla poszczególnych działań i poddziałań RPO WO 20142020 oraz zapisy regulaminu konkursu.

1.

Kryterium odstępowe dla
projektów zawierających
dodatkowe działania dotyczące
zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania koronawirusa
COVID – 19 i zwalczania skutków
jego działania oraz dla zasad
realizacji projektów dotkniętych
skutkami panującej sytuacji
epidemicznej.

Wniosek
o dofinansowanie

W sytuacji wystąpienia siły wyższej w postaci pandemii koronawirusa, jeżeli
dodatkowe działania planowane w ramach wniosku projektowego dotyczą działań
zmierzających do poprawy sytuacji epidemicznej, ale nie wpisują się w dane
kryterium merytoryczne bezwzględne (TAK/NIE) lub punktowane określone dla
danego działania lub poddziałania, należy uznać, że to kryterium nie dotyczy danego
wniosku projektowego (dotyczy wszystkich projektów będących w trakcie realizacji,
Bezwzględny w których wprowadza się dodatkowe działania dotyczące zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa COVID – 19 i zwalczania skutków jego
działania). Kryterium niniejsze dotyczy również zasad realizacji projektów
dotkniętych skutkami panującej sytuacji epidemicznej (np. brak możliwości
zrealizowania projektu w planowanym terminie lub brak możliwości zrealizowania
zaplanowanego wsparcia czy osiągnięcia zakładanych wskaźników).
Kryterium niniejsze pozwala również na odstępstwa w stosunku do zapisów
Regulaminu konkursu dotyczące między innymi typu projektu, grupy docelowej,
warunków szczegółowych itp.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku projektowego.
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KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE –
UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE
DLA DZIAŁANIA 7.1
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP
OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy
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Kryteria formalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Rodzaj potencjalnych beneficjentów określony w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO
WO 2014-2020".

2.

Typ projektu możliwy do realizacji w ramach działania.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

3.

Wniosek spełnia warunki finansowe (m.in. wartość
kwotowa, wysokość procentowa wnioskowanego
dofinansowania; całkowita wartość projektu).

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

4.

Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki horyzontalne.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

5.

Wnioskodawca określił wartość docelową większą od zera
przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

1.

6.
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Typy dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO
2014-2020", piśmie wzywającym do złożenia wniosku projektowego.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Zgodnie z warunkami dla działania określonymi w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO
WO 2014-2020” .
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. Dla wskaźników, których realizację
zakłada w ramach projektu określa wartość docelową większą od zera. Dla pozostałych wpisuje
zero.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera przynajmniej dla jednego wskaźnika w
projekcie.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie (oświadczenie),
wypełnionego na podstawie instrukcji.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Kryteria formalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

Do dofinansowania nie może zostać wybrany projekt, który
został usunięty z wykazu projektów zidentyfikowanych,
stanowiącego załącznik do SZOOP.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

7.

8.

9.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Projekt nie został zakończony przed złożeniem formularza
wniosku

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Na
podstawie
art.
65
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i Rady nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli
zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane
z nim płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

Projekt wpisany na listę projektów w SZOOP

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Zgodnie ze "Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020” .
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Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

Wybrane wskaźniki są adekwatne do
określonego na poziomie projektu celu/
typu projektu/ grupy docelowej.

Założone wartości docelowe wskaźników
większe od zera są realne do osiągnięcia

Prawidłowość sporządzenia budżetu
projektu, w tym:
- kwalifikowalność wydatków.

Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy i charakter projektu, a także czy mierzą
założone w nim cele/ grupy docelowe.
Wniosek
dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.

Bezwzględny

Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników w odniesieniu przede wszystkim do:
wartości finansowej projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy oraz innych czynników istotnych
dla realizacji przedsięwzięcia.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.

Bezwzględny

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie (oświadczenie), wypełnionego na podstawie
instrukcji.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.

KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE
1.

Zgodność z prawodawstwem unijnym
oraz właściwymi zasadami unijnymi w
tym:

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
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-1. zasadą równości kobiet i mężczyzn
w oparciu o standard minimum,
-2zasadą równości szans i
niedyskryminacji
w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami (w
rozumieniu zapewnienia dostępności
do oferowanego w projekcie wsparcia
dla wszystkich jego uczestników oraz
zapewnienie dostępności wszystkich
produktów projektu (które nie zostały
uznane za neutralne) dla wszystkich
ich użytkowników, zgodnie ze
standardami dostępności,
stanowiącymi załącznik do
Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014-2020),

Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji.
Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów
współfinansowanych z EFS stanowi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.

3. zasada zrównoważonego rozwoju.
Zgodność z prawodawstwem
krajowym,
w tym z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

3.

Zgodność z zasadami dotyczącymi
pomocy publicznej/de minimis.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

4.

Czy projekt jest zgodny ze
Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WO 2014-2020,
EFS, w tym:
- grup docelowych,
- limitów i ograniczeń w realizacji
projektów (jeżeli dotyczy).

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

2.
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Oś priorytetowa

VII Konkurencyjny rynek pracy

Działanie

7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po
jego zakończeniu. Zastosowanie kryterium efektywności zatrudnieniowej na podstawie
metodologii określonej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

1.

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie kryterium efektywności
zatrudnieniowej, informującego o odsetku uczestników, którzy podjęli zatrudnienie
(na podstawie umowy o pracę oraz samozatrudnienie) na minimalnym poziomie
wskazanym w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Zastosowane w projekcie minimalne progi efektywności zatrudnieniowej dla
poszczególnych grup docelowych będą zgodne z obowiązującymi progami efektywności
określonymi w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i zostaną wskazane w
procedurze pozakonkursowej.
Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

2.

Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej stanowią osoby w wieku 50 lat
i więcej.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wartości
wskaźnika produktu oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy. Definicja osoby w wieku 50 lat i więcej jest zgodna z definicją
zawartą w dokumencie IZRPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników na poziomie projektu
RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Projekt zakłada, iż co najmniej 40% grupy docelowej stanowią kobiety.
3.

Wniosek
o dofinansowanie
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Bezwzględny

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności objęcia wsparciem grup znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiet. Ocena kryterium może skutkować
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wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy
zarejestrowane w PUP, kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach projektu,
w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
tj.:
a) kobiety,
b) osoby z niepełnosprawnościami,
c) osoby w wieku 50 lat i więcej,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
4.

e) osoby o niskich kwalifikacjach,

Wniosek o
dofinansowanie

Bezwzględny

f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej
jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,
g) migranci powrotni i imigranci.
Dopuszcza się udział bezrobotnych mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat, którzy nie
należą do kategorii osób ujętych w pkt b) oraz d)-g), przy czym nie mogą oni stanowić
więcej niż 20% bezrobotnych objętych wsparciem. Grupa ta może korzystać z form
wsparcia z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub
nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego
potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów lub do
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
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W RPO WO na lata 2014-2020 została wskazana główna grupa docelowa:
- osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo, w tym zwłaszcza:
a) kobiety,
b) osoby z niepełnosprawnościami,
c) osoby w wieku 50 lat i więcej,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,
g) migranci powrotni i imigranci.
Wsparcie do pozostałych grup zostaje ograniczone zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Do projektu kwalifikują się osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w
PUP. Wsparcie jest kierowane do osób bezrobotnych, którym do aktywizacji zawodowej i
powrotu na rynek pracy niezbędna jest przede wszystkim pomoc obejmująca usługi i
instrumenty rynku pracy.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Oś priorytetowa
VII Konkurencyjny rynek pracy
Działanie
7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
Cel szczegółowy
Wzrost liczby trwałych miejsc pracy powstałych dzięki środkom przekazanym na założenie działalności gospodarczej
Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Kryteria formalne
Nazwa kryterium
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

2

Źródło informacji

Charakter
kryterium

Definicja

3

4

Wnioskodawca uprawniony do składania
wniosku.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Rodzaj potencjalnego beneficjenta określony w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 20142020".

Wnioskodawca posiada odpowiednie
uprawnienia do pełnienia funkcji podmiotu
wdrażającego fundusz funduszy (Menadżer
funduszu funduszy - MFF), zgodnie z
właściwymi przepisami na poziomie
unijnym i krajowym.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 ust.
1 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Typ projektu możliwy do realizacji w
ramach działania.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Typy dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 20142020" oraz w Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinasowanie.

Wniosek wypełniony poprawnie, zgodnie z
wymogami Instytucji Zarządzającej RPO
WO 2014-2020.
Wniosek spełnia warunki finansowe (m.in.
wartość
kwotowa, wysokość procentowa
wnioskowanego
dofinansowania; całkowita wartość
projektu).
Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki
horyzontalne.
Wnioskodawca określił wartość docelową
większą od zera przynajmniej dla jednego
wskaźnika w projekcie.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Zgodnie z ”Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie BKG, EFS”, z obowiązującymi wytycznymi
oraz z Wezwaniem wzywającym do złożenia wniosku.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Zgodnie z warunkami dla działania określonymi w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO
2014-2020” oraz z Wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. Dla wskaźników, których realizację zakłada w
ramach projektu określa wartość docelową większą od zera. Dla pozostałych wpisuje zero.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

5

Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera przynajmniej dla jednego wskaźnika w
projekcie.
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8.

9.

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z
ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych,
- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002
r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny
zabronione pod groźbą kary.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie (oświadczenie), wypełnionego
na podstawie instrukcji.

Do dofinansowania nie może zostać
wybrany projekt, który został usunięty z
wykazu projektów zidentyfikowanych,
stanowiącego załącznik do SZOOP.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Projekt nie został zakończony przed
złożeniem formularza wniosku.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Na podstawie art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli
zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w
ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały
dokonane przez beneficjenta.

Projekt wpisany na listę projektów w
SZOOP.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Zgodnie ze "Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020”.

10.

11.

Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

1.

Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz
właściwymi zasadami unijnymi w tym:

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji.
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Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

2.

3.

4.

5.

6.

- zasada równości kobiet i mężczyzn w
oparciu o standard minimum,
- zasada równości szans i
niedyskryminacji w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz
-zasada zrównoważonego rozwoju.
Zgodność z prawodawstwem krajowym, w
tym z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy
publicznej/de minimis.

Czy projekt jest zgodny ze:
- Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WO 2014-2020, EFS, w
tym w zakresie grupy docelowej –
ostatecznych odbiorców wsparcia,
- Wezwaniem do złożenia wniosku o
dofinansowanie,
- Strategią Inwestycyjną wdrażania
instrumentów finansowych w ramach RPO
WO 2014-2020 (Strategia Inwestycyjna)?
Wsparcie skierowane jest do osób
fizycznych mieszkających w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego na terenie
województwa opolskiego.
Projekt jest realizowany na terenie
województwa opolskiego.

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów
współfinansowanych z EFS stanowi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Działania podejmowane w ramach projektów przyczyniają się do rozwiązywania problemów
regionalnych. Zastosowanie w/w kryterium zwiększy efektywność wykorzystania pomocy w
województwie opolskim.
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Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

7.

Wybrane wskaźniki są adekwatne do
określonego na poziomie projektu celu/
typu projektu/ grupy docelowej.

Wniosek
dofinansowanie

Bezwzględny

Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy i charakter
projektu, a także czy mierzą założone w nim cele/ grupy docelowe.

8.

Założone wartości docelowe wskaźników
większe od zera są realne do osiągnięcia

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników w odniesieniu
przede wszystkim do: wartości finansowej projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji finansowej
wnioskodawcy oraz innych czynników istotnych dla realizacji przedsięwzięcia.

Prawidłowość sporządzenia budżetu
projektu, w tym:
- kwalifikowalność wydatków.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

10.

Wnioskodawca wykazał, że posiada
odpowiedni potencjał
finansowy do pełnienia funkcji MFF.

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

11.

Wnioskodawca wykazał, że posiada
odpowiednią stabilność
ekonomiczną do pełnienia funkcji MFF.

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

12.

Wnioskodawca wykazał, że posiada
odpowiednią strukturę
organizacyjną do pełnienia funkcji MFF.

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wnioskodawca wykazał, że posiada system
zarządzania,
który umożliwia prawidłową realizację
zadań związanych
z pełnieniem funkcji MFF (w tym
zaplanowanie i ustanowienie
funduszu funduszy, działania informacyjnopromocyjne,

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

9.

13.
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Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 1 lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 1 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 1 lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

monitorowanie postępu oraz zarządzanie
ryzykiem i kontrolę
zarządczą).

14.

15.

16.

17.

Wnioskodawca wykazał, że posiada system
wewnętrznej
kontroli, który działa w sposób sprawny i
skuteczny,
tj. uwzględnia adekwatne procedury i
mechanizmy kontroli
wewnętrznej, w tym analizę ryzyka,
czynności kontrolne,
monitorowanie wdrażania zaleceń
pokontrolnych, działania
zapobiegawcze i naprawcze.
Wnioskodawca wykazał, że posiada system
księgowy,
który zapewnia rzetelne, kompletne i
wiarygodne informacje w odpowiednim
czasie.
Wnioskodawca wyraził zgodę na poddanie
się audytowi
prowadzonemu przez krajowe instytucje
uprawnione do
kontroli i audytu, KE i Europejski Trybunał
Obrachunkowy.
Wnioskodawca wykazał, że posiada
odpowiednie doświadczenie
w realizacji podobnych zadań/ pełnienia
podobnej funkcji.
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Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

18.

Wnioskodawca wykazał, że posiada zespół
o odpowiednim
doświadczeniu i kwalifikacjach do pełnienia
funkcji MFF.

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wnioskodawca dysponuje solidną i
wiarygodną metodyką identyfikacji i oceny
pośredników finansowych, zgodną z
właściwymi przepisami, zakładającą wybór
pośredników zdolnych do aktywnego
działania w regionie.
Zaproponowany mechanizm
wynagradzania MFF jest zgodny z Art. 42
Rozporządzenia nr 1303/2013
oraz Art. 12 i 13 Rozporządzenia
Delegowanego nr 480/2014.
Projekt zakłada wdrażanie produktów
finansowych na rzecz ostatecznych
odbiorców wsparcia na zasadach i
warunkach określonych w Strategii
Inwestycyjnej oraz zapewnienie
odpowiedniej polityki cenowej produktów
na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia.
Wnioskodawca przedstawia mechanizmy
zapewnienia współfinansowania na rzecz
ostatecznych odbiorców wsparcia,
dodatkowego w stosunku do wkładu z EFS
w ramach realizacji projektu (tj. wkład
własny w wysokości min. 15 % wartości
projektu).
Wnioskodawca potwierdza, że realizacja
projektu nie zastąpi jego dotychczasowej
działalności.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 2 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 2 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 2 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 2 lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 2 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

19.

20.

21.

22.

23.
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Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

Fakultatywny

24.

W sytuacji przeznaczenia przez
Wnioskodawcę własnych środków
finansowych na wdrażanie instrumentów
finansowych lub podział ryzyka w ramach
projektu, Wnioskodawca przedstawił
odpowiednie rozwiązania w celu
zapewnienia zgodności interesów oraz
zmniejszenia możliwego konfliktu
interesów.

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści
art. 7 ust. 1 lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
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OŚ PRIORYTETOWA XI POMOC TECHNICZNA RPO WO 2014-2020
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Kryteria formalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

1.

Beneficjent uprawniony do składania PDz.

PDz

Bezwzględny

Zgodnie z treścią "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 20142020". Bada się zdolność administracyjną, finansową i operacyjną
Beneficjenta.

2.

PDz spełnia warunki finansowe (m.in. wartość kwotowa i wysokość
procentowa wnioskowanego dofinansowania; całkowita wartość PDz).

PDz

Bezwzględny

Zgodnie z warunkami dla osi określonymi w "Szczegółowym opisie osi
priorytetowych RPO WO 2014-2020"

3.

Zgodność z prawem wspólnotowym
i krajowym oraz dokumentami programowymi.

PDz

Bezwzględny

Sprawdza się zgodność PDz z przepisami prawa oraz dokumentami
programowymi obowiązującymi podczas realizacji projektu.

PDz

Bezwzględny

Weryfikacja prawidłowości ponoszonych wydatków na podstawie
oświadczenia Beneficjenta.

Kryterium dodatkowe dla projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia PDz

4.

PDz realizowany prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter kryterium
W/B

Definicja

47.3
1

1.

2
Zgodność z celami i rezultatami RPO WO 2014-2020 oraz XI Osi
Priorytetowej.

3

5

PDz

Bezwzględny

2.

Zgodność PDz z politykami horyzontalnymi UE.

PDz

Bezwzględny

3.

Kwalifikowalność wydatków.

PDz

Bezwzględny

4.

PDz realizuje wskaźniki rezultatu
i produktu odpowiednie dla XI Osi Priorytetowej.

PDz

Bezwzględny

Zgodnie z treścią „Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, "Szczegółowego opisu
osi priorytetowych RPO WO 2014-2020".
Bada się rzeczywisty wpływ PDz na każdą z polityk horyzontalnych tj.
w obszarze:
1. zasady równości szans i niedyskryminacji
2. zasady równości szans kobiet i mężczyzn
3. zrównoważonego rozwoju.
Sprawdza się czy wydatki planowane do współfinansowania
z EFS są wydatkami kwalifikowalnymi, zgodnie z zapisami Wytycznych
w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej MIiR,
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
MIiR, "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020".
Zgodnie z treścią „Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, Wytycznych w zakresie
wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020
MIiR,"Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020".

Objaśnienia:
PDz - Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020
Ocena PDz pod kątem kryteriów formalnych i merytorycznych realizowana jest łącznie zgodnie z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020
(nr MR/2014-2020/5(02) z dnia 16 stycznia 2018r.
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KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE – UNIWERSALNE,
HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE
DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP , 7.3 Zakładanie
działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek oraz 9.4 Wsparcie kształcenia
ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego )
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Kryteria formalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

1.

Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) uprawnieni do składania
wniosku.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Rodzaj potencjalnych beneficjentów (za których należy rozumieć Wnioskodawcę i
Partnerów) określony w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 20142020", ogłoszeniu o naborze wniosków oraz regulaminie konkursu.

2.

3.

4.

Roczny obrót Wnioskodawcy i/lub Partnera
jest równy lub wyższy od wydatków w projekcie.

Zasadność zawarcia partnerstwa w ramach projektu. (jeśli dotyczy)

Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki horyzontalne.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

280

Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych
wydatków założonych w budżecie projektu. Polega ona na porównaniu poziomu
wydatków z rocznymi obrotami Wnioskodawcy albo z rocznymi łącznymi obrotami
Wnioskodawcy i Partnera/ów za poprzedni zamknięty rok obrotowy.
Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie,
wypełnionego na podstawie instrukcji.

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu
w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie,
wypełnionego na podstawie instrukcji.
W celu uznania zawiązanego partnerstwa za zasadne i racjonalne niezbędna jest
realizacja przez partnera/ów zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach
kosztów bezpośrednich i tym samym korzystanie przez partnera/ów projektu
z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnera/ów w budżecie
projektu.
W przypadku zawarcia w ramach projektu niezasadnego partnerstwa/niezasadnych
partnerstw wniosek zostanie oceniony negatywnie.
Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. Dla wskaźników, których
realizację zakłada w ramach projektu określa wartość docelową większą od zera. Dla
pozostałych wpisuje zero.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu
w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Kryteria formalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium
W/B

1

2

3

4

Wnioskodawca określił wartość docelową większą od zera
przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Wniosek
o dofinansowanie

5.

6.

7.

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi
dotyczące wyboru partnerów, o których mowa w art. 33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020.

8.

9.

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji określona
w konkursie.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
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Definicja

5
Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera przynajmniej dla jednego
wskaźnika w projekcie.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu
w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie (oświadczenie), wypełnionego na podstawie instrukcji.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie Wnioskodawca
zobligowany jest spełniać wymogi utworzenia partnerstwa wskazane w art.33
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie 2014-2020 na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie. Spełnienie
przedmiotowego kryterium weryfikowane będzie w oparciu o oświadczenie zawarte
w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy zawarte
w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Wartość wnioskowanego dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji
określona w Regulaminie konkursu. Kryterium weryfikowane w oparciu o zapisy
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Kryteria formalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium
W/B

1

2

3

4

10.

Podmiot aplikujący o dofinansowanie składa dopuszczalną w
Regulaminie konkursu liczbę wniosków o dofinansowanie projektu
i/lub zawiera dopuszczalną w Regulaminie konkursu liczbę partnerstw
(o ile dotyczy).

Wniosek o
dofinansowanie/ wykaz
wniosków złożonych w
ramach konkursu
publikowany na stronie
internetowej
rpo.opolskie.pl

11

Podmiot aplikujący o dofinansowanie składa wyłącznie projekt
„mały”, zgodnie z formułą w jakiej przeprowadzany jest dany nabór,
wskazaną w Regulaminie konkursu (jeśli dotyczy).

Definicja

5
W ramach kryterium weryfikuje się liczbę złożonych przez Wnioskodawcę wniosków
o dofinansowanie projektu i/lub zawartych przez niego partnerstw w innych
wnioskach w przypadku, gdy Instytucja Organizująca Konkurs określi takie wymogi w
Regulaminie Konkursu.

Komitet Monitorujący upoważnia Instytucję Organizującą Konkurs do ograniczenia
liczby składanych wniosków i/lub zawartych partnerstw w innych wnioskach o
dofinansowanie w ramach konkursu.
Bezwzględny

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem Wnioskodawców (jeśli w ich
wnioskach występuje ten sam podmiot jako Wnioskodawca lub Partner ponad limit
określony w Regulaminie Konkursu)do wycofania wniosków o dofinansowanie
projektów w liczbie umożliwiającej spełnienie przedmiotowego kryterium. W
przypadku gdy Wnioskodawcy odmówią wycofania wniosków o dofinansowanie
projektu, kryterium zostaje uznane za niespełnione co oznacza negatywną ocenę
wszystkich projektów, w których ten sam podmiot występuje jako Wnioskodawca
lub Partner ponad limit określony w Regulaminie konkursu.
W Regulaminie konkursu każdorazowo zostanie wskazana formuła przeprowadzenia
naboru.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

282

Poprzez „małe” projekty należy rozumieć projekty o wartości dofinansowania nie
większej niż 100 tys. EURO (do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować
miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu), w przypadku których rozliczenie kosztów bezpośrednich musi
nastąpić z zastosowaniem:
a)
kwot ryczałtowych określanych przez beneficjenta w oparciu o
szczegółowy budżet projektu, albo
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Kryteria formalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium
W/B

1

2

3

4

Definicja

5
b)
kwot ryczałtowych lub stawek jednostkowych – określanych przez
instytucje uczestniczące w realizacji PO.
W ramach kryterium weryfikuje się, czy Wnioskodawca złożył projekt zgodny z
formułą wskazaną w Regulaminie konkursu.
W Regulaminie konkursu każdorazowo zostanie wskazana formuła przeprowadzenia
naboru.

12

Podmiot aplikujący o dofinansowanie składa wyłącznie projekt
„duży”, zgodnie z formułą w jakiej przeprowadzany jest dany nabór,
wskazaną w Regulaminie konkursu (jeśli dotyczy).

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Poprzez „duże” projekty należy rozumieć projekty o wartości dofinansowania
powyżej 100 tys. EURO (do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować
miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu), w przypadku których rozliczenie kosztów bezpośrednich musi
nastąpić z zastosowaniem:
a)
kwot ryczałtowych lub stawek jednostkowych – określanych przez
instytucje uczestniczące w realizacji PO lub
b)
na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków lub
c)
jako kombinacja form wskazanych w lit. a i b.
W ramach kryterium weryfikuje się, czy Wnioskodawca złożył projekt zgodny z
formułą wskazaną w Regulaminie konkursu.
Wartość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza maksymalnej wartości
dofinansowania określonej w Regulaminie konkursu (jeżeli dotyczy). Kryterium
weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu.

13

Wartość dofinansowania projektu nie przekracza maksymalnej
wartości dofinansowania określonej w konkursie (jeżeli dotyczy).

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Komitet Monitorujący upoważnia Instytucję Organizującą Konkurs do wskazania
maksymalnej wartości dofinansowania projektu w ramach danego konkursu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Kryteria formalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

14

Kryterium dot. projektów pozakonkursowych. Do dofinansowania nie
może zostać wybrany projekt, który został usunięty z wykazu
projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do SZOOP.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

*Uwaga dotycząca wszystkich kryteriów: pojęcie „region” jest równoznaczne z województwem opolskim

Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium
W/B

1

2

3

4

Definicja
5
Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy i
charakter projektu, a także czy mierzą założone w nim cele/ grupy docelowe.

1.

Wybrane wskaźniki są adekwatne do określonego na poziomie projektu
celu/ typu projektu/ grupy docelowej.

Wniosek o dofinansowanie
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Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
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Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników w
odniesieniu przede wszystkim do: wartości finansowej projektu, czasu i miejsca realizacji,
kondycji finansowej wnioskodawcy oraz innych czynników istotnych dla realizacji
przedsięwzięcia.
2.

Założone wartości docelowe wskaźników większe od zera są realne do
osiągnięcia.

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Bezwzględny

Wniosek o dofinansowanie

KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE
Zgodność z prawodawstwem unijnym..
1.

2.

Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn w oparciu o standard
minimum.

3.

Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju.

4.

5.

Beneficjent wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na
zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnoprawnościami. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć
zapewnienie dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla
wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności wszystkich
produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla
wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności,
stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Zgodność z prawodawstwem krajowym,
w tym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.
6.

7.

Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych
RPO WO 2014-2020 – EFS (dokument aktualny na dzień ogłoszenia
konkursu - wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego
Uchwałą nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami), w
zakresie zgodności z kartą działania, którego nabór dotyczy.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE

1.

2.

3.

Projekt skierowany do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie
województwa opolskiego (Jeżeli dotyczy. Kryterium może zostać
uszczegółowione w ramach poszczególnych konkursów).
Projekt skierowany do podmiotów, których siedziba/oddział znajduje
się na terenie województwa opolskiego. ( Jeżeli dotyczy. Kryterium
może zostać uszczegółowione w ramach poszczególnych konkursów).
Wnioskodawca w okresie realizacji prowadzi biuro projektu (lub
posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną
formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa
opolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Bezwzględny

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Działania podejmowane w ramach projektów przyczyniają się do rozwiązywania problemów
regionalnych. Zastosowanie w/w kryterium zwiększy efektywność wykorzystania pomocy
w województwie opolskim.

Projekt jest realizowany na terenie województwa opolskiego.

4.

Wniosek
o dofinansowanie

5.

Wniosek o
dofinansowanie

Kwalifikowalność wydatków projektu

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji.

Bezwzględny

Bezwzględny
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Wszystkie wydatki planowane w związku z realizacją projektu:
-są racjonalne i niezbędne do realizacji celów projektu,
-są zgodne z Taryfikatorem maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych
(powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
wersja nr 40, czerwiec 2020 r.
projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego
Funduszu Społecznego,
-są zgodne ze stosownymi cenami rynkowymi,
- są zgodne z załącznikiem nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 20142020 – EFS (dokument aktualny na dzień ogłoszenia konkursu - wersja przyjęta przez Zarząd
Województwa Opolskiego Uchwałą nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami),
tj. Listą wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny,
-są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 oraz innymi Wytycznymi opracowanymi na podstawie art. 5 ust.1
pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 w przypadku gdy wytyczne te określają
warunki i procedury w obszarze w ramach którego ogłaszany jest konkurs.
Weryfikuje się również trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i
dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy).
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Realizacja projektu musi zostać rozpoczęta nie później niż w dniu podpisania umowy lub podjęcia
decyzji o dofinansowaniu projektu.
Beneficjent
po
zawarciu
umowy
lub
po
wydaniu
decyzji
o dofinansowaniu projektu może w uzasadnionych przypadkach wystąpić o zmianę terminu
rozpoczęcia jego realizacji.

6.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu

Wniosek
o dofinansowanie

W celu określenia odpowiedniego terminu rozpoczęcia realizacji projektu, należy wziąć pod
uwagę orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu wskazany w Regulaminie konkursu w
punkcie 8 oraz obowiązek podpisania umowy w terminie miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu.
Miesięczny okres na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu może ulec zmianie w
uzasadnionych i zaakceptowanych przez Instytucję Organizującą Konkurs przypadkach.

Bezwzględne

Dla
kryterium
przewidziano
możliwość
pozytywnej
oceny
z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Kryteria merytoryczne (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2
Potencjał Wnioskodawcy i/lub Partnerów w tym opis:
- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu Wnioskodawca i/lub
Partnerzy,
- potencjału kadrowego Wnioskodawcy i/lub Partnerów i sposobu jego
wykorzystania w ramach projektu,
- potencjału technicznego w tym sprzętowego i warunków lokalowych
Wnioskodawcy i/lub Partnerów i sposobu jego wykorzystania w ramach
projektu.

3

4

5

6

0-5 pkt

Bada się, czy Wnioskodawca i/lub Partnerzy posiadają zdolność instytucjonalną,
organizacyjną, finansową, techniczną i kadrową do realizacji projektu wykraczającą poza
wymogi formalne, gwarantującą stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi
celami).

1.

2.

Doświadczenie Wnioskodawcy i/lub Partnerów
z uwzględnieniem dotychczasowej działalności:
- w obszarze merytorycznym wsparcia projektu (zakres tematyczny),
- na rzecz grupy docelowej,

Wniosek
o dofinansowanie

3

Wniosek
o dofinansowanie

3
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0-5 pkt

Sprawdza się, czy Wnioskodawca i/lub Partnerzy posiadają doświadczenie
z uwzględnieniem dotychczasowej działalności w obszarze merytorycznym wsparcia
projektu, na rzecz grupy docelowej oraz na obszarze terytorialnym, na którym będzie
realizowany projekt.

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
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- na określonym obszarze terytorialnym, na którym będzie realizowany
projekt.

3.

4.

Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach
projektu.

Poprawność sporządzenia budżetu projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

3

Wniosek
o dofinansowanie

2

0-10 pkt

0-10 pkt

Przedmiotowe kryterium bada się w zakresie:
-prawidłowości doboru zadań w kontekście założonych celów projektu,
-opisu planowanego sposobu realizacji zadań, w tym racjonalności harmonogramu
działań (podział zadania, logika i chronologia działań ),
- adekwatności realizowanych działań do potrzeb grupy docelowej
-sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami,
-uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy),
-sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy).
Kryterium rozstrzygające w rozumieniu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów
na lata 2014-2020.
W przedmiotowym kryterium bada się poprawność sporządzenia budżetu projektu,
w tym:
-szczegółowość kalkulacji kosztów,
-poprawność założonych jednostek miary dla poszczególnych zadań,
-poprawność rachunkową sporządzenia budżetu projektu,
-szczegółowość uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),
-źródła finansowania wkładu własnego.
Kryterium rozstrzygające w rozumieniu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów
na lata 2014-2020.
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KRYTERIUM NEGOCJACYJNE - UNIWERSALNE
DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020
(z wyłączeniem projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym)
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Kryterium negocjacyjne – uniwersalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5
Kryterium weryfikowane na etapie negocjacji przez przewodniczącego Komisji Oceny Projektów
(KOP). W ramach weryfikacji kryterium sprawdzeniu podlega czy:

1.

Projekt spełnia
warunki postawione
przez oceniających lub
przewodniczącego
Komisji Oceny
Projektów.

Wniosek
o dofinansowanie

1.

do wniosku zostały wprowadzone zmiany wymagane przez oceniających w kartach oceny
lub przez przewodniczącego KOP wynikające z ustaleń negocjacyjnych,

2.

podczas negocjacji KOP uzyskała wymagane wyjaśnienia i informacje od wnioskodawcy,

3.

do wniosku wprowadzono zmiany nieuzgodnione w ramach negocjacji.

Bezwzględny
Jeśli odpowiedź na pytania 1-2 jest pozytywna, a na pytanie 3 negatywna, kryterium zostanie
uznane za spełnione i projekt otrzyma ocenę pozytywną. Inna niż wskazana powyżej odpowiedź
na którekolwiek z pytań skutkuje oceną negatywną i brakiem możliwości dofinansowania
projektu.
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OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020
KONKURENCYJNY RYNEK PRACY
- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -
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Oś priorytetowa

VII Konkurencyjny rynek pracy

Działanie

7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)

1

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter kryterium
W/B

Definicja

2

3

4

5
Skuteczna realizacja działań w obszarze aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez zatrudnienia wymaga, aby były one
prowadzone przez podmioty posiadające doświadczenie w tym
zakresie. Dwuletni okres doświadczenia Wnioskodawcy i/ lub
Partnera w realizacji zadań w zakresie aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez zatrudnienia jest okresem minimalnym
do zapewnienia uczestnikom wsparcia adekwatnego do ich
potrzeb.

1.

Wnioskodawca i/lub Partner posiada minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z
zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena
kryterium
może
skutkować
wezwaniem
do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia
tego kryterium.

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie kryterium efektywności zatrudnieniowej,
informującego o odsetku uczestników, którzy podjęli zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę, oraz
samozatrudnienie) na poziomie:
2.

- dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej,
kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi
kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – minimum 42%;

Wniosek
o dofinansowanie

- dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – minimum 52%.
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Bezwzględny

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie
realizacji projektu i po jego zakończeniu. Zastosowanie kryterium
efektywności zatrudnieniowej na podstawie metodologii
określonej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
wersja nr 40, czerwiec 2020 r.
Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników
projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli
osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo.

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z
zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

3.

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie kryterium efektywności zawodowej
(informującego o odsetku uczestników, których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie) na
poziomie 7%1

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Ocena
kryterium
może
skutkować
wezwaniem
do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia
tego kryterium.
W celu zapewnienia skuteczności wsparcia kierowanego do osób,
które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami
pracującymi2, konieczne jest uwzględnienie mechanizmów
zapewniających, iż projekty realizowane w zakresie poprawy
sytuacji osób na rynku pracy uwzględniają kryteria wyboru
projektów określające minimalny poziom efektywności
zawodowej, tj. odsetek osób, których sytuacja na rynku pracy
ulegnie poprawie. Szczegółowe uregulowania w w/w zakresie
ujęte są w dokumencie pn. Standardy jakościowe i zasady
realizacji wsparcia dla uczestników projektów w obszarze rynku
pracy RPO WO 2014-2020 (m.in. szkolenia i kursy, staże i praktyki
zawodowe, dodatek relokacyjny, subsydiowane zatrudnienie). .
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z
zastrzeżeniem:

1

Zgodnie z metodologią dla działania 7.5 RPO WO szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw.

2

Z wyłączeniem osób, które w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez
beneficjenta, jak i w innych projektach EFS) .
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a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

4.

5.

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu, stanowi odpowiedź na specyfikę wewnątrzregionalną
(Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, załącznik nr 1 do Uchwały
nr 5250 Zarządu Województwa z dnia 1 lipca 2014 r.). Do obszarów rozwojowych w woj. opolskim
uznanych m.in. jako kluczowe i potencjalnie kluczowe, uwzględniające technologie i wiedze
regionalną należą m.in. chemiczny, budowlany wraz z przemysłem mineralnym i usługami
budowlanymi, maszynowy i elektro–maszynowy, paliwowo-energetyczny, rolno-spożywczy,
drzewno-papierniczy, w tym przemysł meblarski, metalowy i metalurgiczny oraz usługi medyczne
i rehabilitacyjne, usługi turystyczne, transport i logistyka.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu
włączenia społecznego.

Ocena
kryterium
może
skutkować
wezwaniem
do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia
tego kryterium.
Projekty realizowane w zakresie aktywizacji zawodowej muszą
uwzględniać specyfikę wewnątrzregionalną, w tym regionalne
inteligentne specjalizacje, branże zidentyfikowane jako kluczowe
dla rozwoju regionu lub zawody nadwyżkowe i deficytowe w
regionie, w tym przy użyciu np. lokalnych, regionalnych i
krajowych badań rynku pracy. Ponadto zaplanowane w ramach
projektu szkolenia muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi
potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz
zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy.
Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie
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Bezwzględny

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z
zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena
kryterium
może
skutkować
wezwaniem
do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia
tego kryterium.
W celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom
projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w Osi
Priorytetowej VIII Integracja społeczna, konieczne jest
zapewnienie wymiany informacji na temat działań
podejmowanych na danym obszarze (gmina/powiat) pomiędzy
podmiotami realizującymi projekty w ramach Osi Priorytetowej
VII i VIII. W związku z powyższym Wnioskodawca zobligowany jest
do zamieszczenia informacji dotyczącej w szczególności celu
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projektu, terminu jego realizacji, opisu grupy docelowej, kryteriów
rekrutacji i warunków udziału, form wsparcia, harmonogramu
realizacji na swojej stronie internetowej. Ponadto Wnioskodawca
przekazuje, w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie, pisemną informację w w/w zakresie do
instytucji systemu pomocy i integracji społecznej działających na
obszarze realizacji projektu. Do takich instytucji należy zaliczyć w
szczególności ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra
pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.
Wnioskodawca jest zobligowany do zawarcia we wniosku
informacji odnośnie sposobu spełnienia
przedmiotowego
kryterium.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z
zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena
kryterium
może
skutkować
wezwaniem
do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia
tego kryterium.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

Źródło
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 1

6
0 pkt – projekt nie jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu SSD,
1 pkt- projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu SSD.
Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie. Beneficjent zobligowany jest do jednoznacznego wskazania sposobu w jaki projekt
jest komplementarny z inicjatywami ujętymi w ramach programu SSD.

1.

Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach
programu SSD .
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

Źródło
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt,
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Zgodnie z zapisami RPO WO na lata 2014-2020 poprzez kryteria wyboru projektów zostanie
zapewnione, iż priorytetowo traktowane będą projekty zakładające efektywność zatrudnieniową
wyższą niż wymagany minimalny próg.

2.

Założenie efektywności zatrudnieniowej wyższej niż wymagany minimalny
próg dla każdej z grup docelowych.

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-4

0 pkt- projekt nie zakłada efektywności zatrudnieniowej wyższej niż wymagany minimalny próg,
1 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej
o 10% wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej z grup docelowych,
2 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej
o 20% wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej z grup docelowych,
3 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej
o 30% wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej z grup docelowych,
4 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej
o 40% wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej z grup docelowych.

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt,
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

Źródło
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-4

6
Zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.2 RPO WO 2014-2020 w ramach
projektu odsetek osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu powinien wynosić
minimum 30% osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo objętych wsparciem w projekcie.
Priorytetowo traktowane będą projekty, w których wartość wskaźnika Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu określona została na poziomie wyższym niż wymagany
minimalny próg.
0 pkt- projekt nie zakłada wartości wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu na poziomie wyższym niż wymagany minimalny próg,
1 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu na poziomie co najmniej 45%,
2 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu na poziomie co najmniej 60%,
3 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu na poziomie co najmniej 75%,
4 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu na poziomie co najmniej 90%.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt,
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

3.

Osiągnięcie wartości wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu na poziomie wyższym niż wymagany minimalny
próg określony w Liście wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.2
RPO WO 2014-2020.

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

Źródło
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

4.

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w szczególności
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0, 2 lub 4
pkt

6
Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz
miast z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów. Lista miast średnich
wskazana jest w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
natomiast lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku
nr 2 do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, w tym w szczególności miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród miast
wskazanych w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie tracące funkcje
społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast wskazanych w załączniku nr 1 oraz listy miast
wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze wybrano to samo miasto.
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OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020
KONKURENCYJNY RYNEK PRACY
- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -
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Oś priorytetowa

VII Konkurencyjny rynek pracy

Działanie

7.3 Zakładanie działalności gospodarczych
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)

1

Nazwa kryterium

Źródło informacji

2

3

Charakter
kryterium
W/B
4

Definicja
5
Skuteczna realizacja działań w zakresie przyznawania środków finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga, aby były one prowadzone przez
podmioty
posiadające
doświadczenie
w
tym
obszarze.

1.

Wnioskodawca zrealizował minimum dwa projekty w ramach EFS, w zakresie przyznawania środków
na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. opolskiego.

Wniosek
o dofinansowanie

Wnioskodawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji minimum dwóch
projektów obejmujących: przeprowadzenie procedury składania, oceny, wyboru
wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz
monitorowania i kontroli nowopowstałych działalności, na terenie województwa
opolskiego.
Poprzez doświadczenie Wnioskodawcy należy rozumieć samodzielną realizację
zadań w w/w zakresie i/lub w przypadku, gdy Wnioskodawca realizował projekty
Bezwzględny
w partnerstwie nadzór nad etapami realizacji projektu, o których mowa powyżej.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków
jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

2.

Biuro projektu musi rozpocząć swoją działalność na terenie województwa opolskiego najpóźniej w dniu
podpisania umowy o dofinansowanie lub w dniu rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu. Biuro
projektu musi być czynne 5 dni w tygodniu przez minimum 6 godzin dziennie.

Wniosek
o dofinansowanie
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Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających skuteczny dostęp
uczestników do osób zajmujących się realizacją projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku
Bezwzględny o dofinansowanie oraz ponownie na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wnioskodawcę
w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Oświadczenie Wnioskodawcy zawiera deklarację otwarcia biura projektu w dniu
podpisania umowy lub w dniu rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu.
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny
z zastrzeżeniem:
a)
konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków
jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b)
konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Dotacje udzielane na założenie działalności gospodarczej wpłyną na rozwój
przedsiębiorczości województwa opolskiego.
W związku z powyższym, projekt musi zakładać maksymalne wykorzystanie
środków finansowych przeznaczonych na ten cel, a co za tym idzie udzielenie jak
najwyższej, w ramach dostępnej alokacji, liczby dotacji.
Ponadto wprowadzenie niniejszego kryterium pozwoli na osiągnięcie
wskaźników pn.: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie oraz Liczba
osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności
gospodarczej w programie.
3.

Wnioskodawca w ramach projektu zobligowany jest do udzielenia minimum 35 dotacji na rozpoczęcie
prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny
z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków
jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium

4.

Minimalny zakres informacji, które muszą zostać przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku
o dofinansowanie, obejmujące co najmniej:
a) sposób i tryb rekrutacji uczestników projektu;
b) planowany zakres wsparcia doradczo-szkoleniowego;
c) kryteria selekcji uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki na rozwój
przedsiębiorczości;

Wniosek
o dofinansowanie
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Minimalny zakres informacji, które muszą zostać przedstawione przez
Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie dotyczy co najmniej rekrutacji,
której obowiązkowym elementem jest rozmowa z doradcą zawodowym w celu
Bezwzględny
zweryfikowania predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu
motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
planowanego zakresu wsparcia, o charakterze szkoleniowym udzielanego na
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d) sposób i tryb monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia;
e) zasady odwołania się uczestnika projektu od negatywnej decyzji beneficjenta.

etapie poprzedzającym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej,
planowanego zakresu doradztwa o charakterze specjalistycznym (w tym założenia
programowe, zakres tematyczny, metodyka nauczania, planowana liczba
doradców i wykładowców, wymiar godzinowy, liczebność grup), obiektywne i
merytoryczne kryteria selekcji uczestników, którym zostaną przyznane środki na
działalność gospodarczą, sposób monitorowania wsparcia finansowego oraz
zasady odwołania się uczestnika projektu od negatywnej decyzji beneficjenta.
Dla
kryterium
przewidziano
możliwość
pozytywnej
oceny
z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków
jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

Źródło
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

Wniosek o
dofinasowanie

5

0-3 pkt

6
Bada się doświadczenie personelu Wnioskodawcy/Partnera (Partnerów)
bezpośrednio
zaangażowanego w obsługę projektów związanych z założeniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Poprzez zaplecze kadrowe należy rozumieć personel bezpośrednio zaangażowany w obsługę
projektów związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, zatrudniony przez
Wnioskodawcę/ Partnera (Partnerów) co najmniej 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie.

1.

Potencjał kadrowy Wnioskodawcy w zakresie obsługi projektów
związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

0 pkt - w skład zaplecza kadrowego Wnioskodawcy i/lub Partnera (Partnerów) wchodzi mniej niż 2
pracowników
w
tym
każdy
z
co
najmniej
z
2
letnim
doświadczeniem
w obsłudze projektów związanych z udzielaniem wsparcia na założenie i prowadzenie działalności
gospodarczej.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

Źródło
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6
1 pkt – w skład zaplecza kadrowego Wnioskodawcy i/lub Partnera (Partnerów) wchodzi co najmniej 2
pracowników w tym każdy z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w obsłudze projektów związanych
z udzielaniem wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.
2 pkt - w skład zaplecza kadrowego Wnioskodawcy i/lub Partnera (Partnerów) wchodzi co najmniej 2
pracowników w tym każdy z co najmniej 2 letnim doświadczeniem i 1 pracownik z co najmniej 3 letnim
doświadczeniem w obsłudze projektów związanych z udzielaniem wsparcia na założenie
i prowadzenie działalności gospodarczej.
3 pkt - w skład zaplecza kadrowego Wnioskodawcy i/lub Partnera (Partnerów) wchodzi co najmniej 2
pracowników w tym każdy z co najmniej 3 letnim doświadczeniem i 1 pracownik z co najmniej 2 letnim
doświadczeniem w obsłudze projektów związanych z udzielaniem wsparcia na założenie
i prowadzenie działalności gospodarczej.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić
projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.

2.

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w szczególności
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Wniosek
o dofinansowanie

0, 2 lub 4
pkt

1
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Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz
miast z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów. Lista miast średnich
wskazana jest w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
natomiast lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku
nr 2 do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, w tym w szczególności miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród miast
wskazanych w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

Źródło
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie tracące funkcje
społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast wskazanych w załączniku nr 1 oraz listy miast
wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze wybrano to samo miasto.
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Oś priorytetowa

VII Konkurencyjny rynek pracy

Działanie

7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Cel szczegółowy

Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów zdrowotnych

Profilaktyka raka jelita grubego
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium W/B

Definicja

1

2

3

4

5
Koszty działań informacyjnych/edukacyjnych poniesione w ramach kosztów
bezpośrednich projektu stanowią nie więcej niż 30% wartości projektu.
Powyższe odnosi się do działań informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako część
działań merytorycznych projektu, a nie działań informacyjno/promocyjnych projektu
wchodzących do katalogu kosztów pośrednich.

1. Ograniczenie kosztów działań informacyjnych/edukacyjnych.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę oraz ewentualnych partnerów są
zgodne z Programem profilaktyki jelita grubego, pn. Program badań przesiewowych
raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie
oportunistycznym na lata 2016 - 2018, co oznacza, że przewidziane w projekcie działania
są realizowane wyłącznie w systemie oportunistycznym.

2. Projekt jest zgodny z wymaganiami ustalonymi w Programie
profilaktyki jelita grubego.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
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Program profilaktyki jelita grubego jest załącznikiem do regulaminu konkursu.
Zgodność z Programem profilaktyki jelita grubego opracowanym na poziomie kraju
odnosi się do:
1. wieku uczestników tj. – osoby 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego –
osoby 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano
raka jelita grubego – osoby 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (tj. z rodzin, w
których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością –
HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania
przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie
spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Z wyłączeniem osób, u których wystąpiły objawy kliniczne sugerujące istnienie
raka jelita grubego oraz osób, które w ostatnich 10 latach miały badanie
kolonoskopowe (poza pacjentami z zespołem Lyncha),
wymagań dot. personelu wykonującego badania, w tym świadczenia usług w
oparciu o m.in. Evidence Based Medicine,
wyposażenia w sprzęt i aparaturę,
obsługi Systemu Informatycznego Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP),
systematycznego uzupełniania bazy danych SI-PBP,
wymagań dotyczących liczby wykonanych badań w ciągu roku,
wymogu, iż oferta powinna zawierać pozytywną opinię wojewódzkiego lub
krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań
stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania (dotyczy podmiotów po raz
pierwszy realizujących Program profilaktyki jelita grubego),
zapisów dotyczących organizacji realizacji przesiewowych badań kolonoskopowych,
zasad realizacji badań w znieczuleniu/sedacji w ramach Programu badań
przesiewowych raka jelita grubego z wyłączeniem wymogu dotyczącego procentu
osób poddawanych badaniu w znieczuleniu.

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Za kolonoskopię w znieczuleniu lub sedacji uznaje się badanie, w trakcie którego
podawane są leki mające na celu zmniejszenie dyskomfortu pacjenta (np. leki
sedatywne i przeciwbólowe),a pacjent jest monitorowany przez przeszkoloną osobę z
udziałem sprzętu monitorującego.
Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zaistnieją przeciwwskazania medyczne do wykonania
znieczulenia lub sedacji.
3.

Projekt zakłada przeprowadzenie 100% badań kolonoskopowych
w znieczuleniu/ sedacji.

4. W ramach projektu uczestnik może raz skorzystać z danego
badania profilaktycznego.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
W ramach projektu uczestnik może zostać objęty danym badaniem profilaktycznym
wyłącznie jeden raz. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki medyczne stanowiące
przesłankę dla ponownego przeprowadzenia badania.
Poprzez uzasadnione przypadki medyczne rozumiane są sytuacje, w których:
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1.
2.
3.

Projekt realizowany jest w oparciu o analizę epidemiologiczną
5. przeprowadzoną dla danego terytorium i grup docelowych

Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie
6. zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie
jest zagwarantowane ze środków publicznych (jeśli dotyczy).

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Bezwzględny

wynik jest nieswoisty,
badanie wymaga powtórzenia z przyczyn technicznych,
badanie należy powtórzyć po określonym czasie ze względów medycznych.

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej dla
danego terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego
programu elementów tj.:
1. skali zapadalności na choroby,
2. czynników wykluczających z rynku pracy,
3. wieku,
4. płci,
5. profilu zawodowego osób planowanych do objęcia programem zdrowotnym.
Analiza powinna zostać opracowana przez wnioskodawcę na podstawie
ogólnodostępnych danych.
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu będzie uzależniona od
zgodności planowanych działań z wynikami przeprowadzonej analizy.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Dot. podmiotów posiadających umowę z Ministerstwem Zdrowia (MZ)
W przypadku realizacji działań w projekcie przez podmioty posiadające umowę z MZ na
realizację badań kolonoskopowych w ramach Programu badań przesiewowych raka
jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie
oportunistycznym na lata 2016 - 2018 środki EFS służą realizacji dodatkowych badań
diagnostycznych i przyczyniają się do zwiększenia liczby badań diagnostycznych
przeprowadzanych przez ten podmiot.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
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Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są
7. realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność
leczniczą.

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot
wykonujący działalność leczniczą oznacza podmiot leczniczy, tj.:
1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium,
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych,
5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w
zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności
leczniczej,
6. posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których
mowa w pkt 5,
7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania,
8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą
oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej
jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ww. ustawy.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu
w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Działania w projekcie realizowane są wyłącznie na rzecz osób pracujących, uczących się
lub posiadających miejsce zamieszkania na obszarze gminy/gmin wskazanych jako „biała
plama” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego.
Usługi świadczone w projekcie realizowane są wyłącznie na
rzecz osób pracujących, uczących się lub posiadających miejsce
8.
zamieszkania na obszarze gminy/gmin wskazanych jako „biała
plama” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego.

LP
1

Nazwa kryterium
2

Wykaz terenów o szczególnie niskiej zgłaszalności stanowi załącznik do regulaminu
konkursu.
Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji
Waga Punktacja
3
4
5

Definicja
6

Wprowadzenie kryterium wynika z potrzeby zapewnienia dostępu do usług dla osób
zamieszkałych w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub z obszarów
wiejskich, przy czym obszary wiejskie definiowane są zgodnie ze statystyką publiczną.
Projekt preferuje świadczenie usług dla osób zamieszkałych
1. w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub z
obszarów wiejskich.

Wniosek
o dofinansowanie

0 pkt – projekt nie zakłada świadczenia usług dla osób zamieszkałych w
miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców na poziomie powyżej 30% (liczony w
0,2 lub 3 pkt stosunku do wszystkich uczestników projektu),

2

2 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób zamieszkałych
w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców na poziomie powyżej 30% (liczony w
stosunku do wszystkich uczestników projektu),
3 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich
na poziomie powyżej 40% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu).
Preferowane będą działania, przyczyniające się do większej wykrywalności chorób
nowotworowych. Stąd do badań pracowniczych możliwe jest włączenie kolonoskopii.

2.

Projekt zakłada włączenie badań profilaktycznych do badań
pracowniczych.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt

0 pkt - projekt nie zakłada włączenia badań profilaktycznych do badań pracowniczych w
co najmniej 50%.
2 pkt - projekt zakłada włączenie w co najmniej 50% badań profilaktycznych do badań
pracowniczych.
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Badania profilaktyczne, o których mowa powyżej nie są obowiązkowe - o ich realizacji
ostatecznie decyduje pacjent. Podczas wizyty lekarz odpowiedzialny za przeprowadzenie
badań pracowniczych zobowiązany jest poinformować pracownika o możliwości
wykonania dodatkowych badań profilaktycznych. W przypadku zgody, lekarz medycyny
pracy wystawia skierowanie. Włączenie badań profilaktycznych do badań pracowniczych
w ramach projektu w sposób wymierny będzie wpływać na:
- zwiększenie wykrywalności nowotworów,
- skrócenie czasu diagnostyki.
Tym samym projekt przyczyni się do obniżenia kosztów społecznych i ekonomicznych
diagnostyki i profilaktyki nowotworowej.
Działania z zakresu medycyny pracy, do których realizacji zobowiązany jest pracodawca
na podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1947 r. – Kodeks pracy
oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy.
Preferowane będą projekty zakładające partnerstwo pomiędzy podmiotem
wykonującym działalność leczniczą a co najmniej jedną organizacją pozarządową
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie
w zakresie działań profilaktycznych z zakresu nowotworu jelita grubego.
Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem
3. wykonującym działalność leczniczą a organizacjami
pozarządowymi.

Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym
reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty
4. świadczące usługi w zakresie POZ.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa
1

0,1 lub 2 pkt 1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z jedną organizacją pozarządową
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w
zakresie działań profilaktycznych z zakresu nowotworu jelita grubego

1

0 lub 1 pkt

2 pkt – projekt realizowany jest z dwoma lub więcej organizacjami pozarządowymi
reprezentującymi interesy pacjentów i posiadającymi co najmniej dwuletnie
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu nowotworu jelita grubego.
Kryterium ma na celu wspieranie współpracy z partnerami społecznymi w celu poprawy
jakości działań profilaktycznych oraz w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania
programu profilaktycznego.
Partner społeczny (organizacja pozarządowa, związek pracodawców, związek
pracowników) reprezentujący interesy i zrzeszający placówki podstawowej opieki
zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej.
0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa
1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z partnerem społecznym reprezentującym
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ.

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami
5. współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych
źródeł.

Wniosek
o dofinansowanie

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych interwencji preferowane będą projekty
zakładające komplementarność z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze
0,1 lub 3 pkt środków UE, krajowych lub innych źródeł.
Warunkiem koniecznym do określenia działań /projektów jako komplementarne jest ich
uzupełaniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.

2
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0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z innymi przedsięwzięciami
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł
1 pkt - projekt zakłada komplementarność z jednym przedsięwzięciem
współfinansowanym ze środków UE, krajowych lub innych źródeł
3 pkt - projekt zakłada komplementarność, z co najmniej dwoma lub więcej
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.

Projekt zakłada współpracę z co najmniej jednym podmiotem
6. wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w
7. szczególności miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze.

Wniosek
o dofinasowanie

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 1 pkt

Celem realizacji projektu z udziałem POZ jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału
kadry medycznej/zasobów lokalowych/sprzętowych POZ. Wnioskodawca lub partner jest
podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z
właściwym dyrektorem OW NFZ.
0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem wykonującym działalność
leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna

0, 2 lub 4
pkt

1

1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z
wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców
będących stolicami powiatów. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do
dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast
lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w
załączniku nr 2 do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu
konkursu.
0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, w tym
w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród
miast wskazanych
w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze.
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2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie tracące
funkcje społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do
dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast wskazanych w załączniku nr 1
oraz listy miast wskazanych
w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze wybrano to samo miasto.
Preferuje się projekty, w ramach których będą wykonywane badania przesiewowe w
kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego w lokalizacji znajdującej się na
terytorium powiatu, który stanowi tzw. „białą plamę” przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą, które obecnie nie realizują świadczeń zdrowotnych w zakresie
kolonoskopii finansowanych ze środków publicznych, w tym środków europejskich na
tym terytorium.
Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka
jelita grubego wykonywane są w lokalizacji znajdującej się na
terytorium powiatu, który stanowi tzw. „białą plamę” przez
8. podmioty wykonujące działalność leczniczą, które obecnie nie
realizują świadczeń zdrowotnych w zakresie kolonoskopii
finansowanych ze środków publicznych, w tym środków
europejskich na tym terytorium.

Wniosek
o dofinansowanie

Wykaz terenów o szczególnie niskiej zgłaszalności stanowi załącznik do regulaminu
konkursu.
2

0 lub 4 pkt

0 pkt – badania przesiewowe, o których mowa powyżej nie są wykonywane przez
podmioty wykonujące działalność leczniczą, które obecnie nie realizują świadczeń
zdrowotnych w zakresie kolonoskopii finansowanych ze środków publicznych, w tym
środków europejskich na terytorium powiatu, który stanowi tzw. „białą plamę”;
4 pkt - badania przesiewowe, o których mowa powyżej wykonywane są przez podmioty
wykonujące działalność leczniczą, które obecnie nie realizują świadczeń zdrowotnych w
zakresie kolonoskopii finansowanych ze środków publicznych, w tym środków
europejskich na tym na terytorium powiatu, który stanowi tzw. „białą plamę”.
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Oś priorytetowa

VII Konkurencyjny rynek pracy

Działanie

7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Cel szczegółowy

Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów zdrowotnych

Profilaktyka raka piersi
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
LP
1

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium W/B

Definicja

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Działania realizowane w ramach projektu będą służyły zwiększeniu zgłaszalności do
udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach Populacyjnego
programu wczesnego wykrywania raka piersi.

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Projekt zakłada, że co najmniej 20% uczestników będą stanowiły osoby, które nigdy nie
wykonywały badań mammograficznych na podstawie informacji z SIMP.

Zwiększenie zgłaszalności na badania realizowane w ramach
Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi,
1.
przez podmioty posiadające umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia w ramach ww. programu.
W zakresie profilaktyki nowotworowej projekt zakłada objęcie
2. wsparciem osoby, które wcześniej nie wykonywały badań
mammograficznych.

3.

Projekt realizowany jest w oparciu o analizę epidemiologiczną
przeprowadzoną dla danego terytorium i grup docelowych.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej dla
danego terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego
programu elementów tj.:
1. skali zapadalności na choroby,
2. czynników wykluczających z rynku pracy,
3. wieku,
4. płci,
5. profilu zawodowego osób planowanych do objęcia programem zdrowotnym.
Analiza powinna zostać opracowana przez wnioskodawcę na podstawie
ogólnodostępnych danych.
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu będzie uzależniona od
zgodności planowanych działań z wynikami przeprowadzonej analizy.

4.

Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o
dofinansowanie projektu.

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Dany podmiot może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu–
niezależnie czy jako wnioskodawca czy partner projektu.
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LP
1

Nazwa kryterium
2

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji
Waga Punktacja
3
4
5

Definicja
6

Wprowadzenie kryterium wynika z potrzeby zapewnienia dostępu do usług dla osób
zamieszkałych w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub z obszarów
wiejskich, przy czym obszary wiejskie definiowane są zgodnie ze statystyką publiczną.
Projekt preferuje świadczenie usług dla osób zamieszkałych
1. w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub z
obszarów wiejskich.

Wniosek
o dofinansowanie

0 pkt – projekt nie zakłada świadczenia usług dla osób zamieszkałych w
miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców na poziomie powyżej 30% (liczony w
0,2 lub 3 pkt stosunku do wszystkich uczestników projektu),

2

2 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób zamieszkałych
w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców na poziomie powyżej 30% (liczony w
stosunku do wszystkich uczestników projektu),
3 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich
na poziomie powyżej 40% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu).
Preferowane będą projekty zakładające partnerstwo pomiędzy podmiotem
wykonującym działalność leczniczą a co najmniej jedną organizacją pozarządową
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie
w zakresie działań profilaktycznych z zakresu nowotworu piersi.

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem
2. wykonującym działalność leczniczą a organizacjami
pozarządowymi.

Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym
reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty
3. świadczące usługi w zakresie POZ.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa
1

0,1 lub 2 pkt 1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z jedną organizacją pozarządową
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w
zakresie działań profilaktycznych z zakresu nowotworu piersi

1

0 lub 1 pkt

2 pkt – projekt realizowany jest z dwoma lub więcej organizacjami pozarządowymi
reprezentującymi interesy pacjentów i posiadającymi co najmniej dwuletnie
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu nowotworu piersi.
Kryterium ma na celu wspieranie współpracy z partnerami społecznymi w celu poprawy
jakości działań profilaktycznych oraz w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania
programu profilaktycznego.
Partner społeczny (organizacja pozarządowa, związek pracodawców, związek
pracowników) reprezentujący interesy i zrzeszający placówki podstawowej opieki
zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej.
0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa
1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z partnerem społecznym reprezentującym
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ.
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Preferencja dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób zamieszkałych na
terenach o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania w zakresie profilaktyki
raka piersi wskazanych jako „białe plamy” przez Centralny Ośrodek Koordynujący przy
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie,
0 pkt – objęcie wsparciem do 20% osób z populacji z terenów wskazanych jako "białe
plamy",
4.

Projekt zakłada świadczenie usług dla osób z terenów o
zdiagnozowanym niskim poziomie zgłaszalności na badania.

Wniosek
o dofinasowanie

0,3 lub 5
pkt

3

3 pkt – objęcie wsparciem więcej niż 20%, a mniej niż 40% osób z populacji z terenów
wskazanych jako "białe plamy",
5 pkt - objęcie wsparciem co najmniej 40% osób z populacji z terenów wskazanych jako
"białe plamy".
Wykaz terenów o szczególnie niskiej zgłaszalności stanowić będzie załącznik do
regulaminu konkursu.

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami
5. współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych
źródeł.

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych interwencji preferowane będą projekty
zakładające komplementarność z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze
środków UE, krajowych lub innych źródeł.
Warunkiem koniecznym do określenia działań /projektów jako komplementarne jest ich
uzupełaniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.
Wniosek
o dofinansowanie

0,1 lub 3 pkt 0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z innymi przedsięwzięciami
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł

2

1 pkt - projekt zakłada komplementarność z jednym przedsięwzięciem
współfinansowanym ze środków UE, krajowych lub innych źródeł
3 pkt - projekt zakłada komplementarność, z co najmniej dwoma lub więcej
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.

Projekt zakłada współpracę z co najmniej jednym podmiotem
6. wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Wniosek
o dofinasowanie

1

0 lub 1 pkt

Celem realizacji projektu z udziałem POZ jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału
kadry medycznej/zasobów lokalowych/sprzętowych POZ. Wnioskodawca lub partner jest
podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z
właściwym dyrektorem OW NFZ.
0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem wykonującym działalność
leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna
1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
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Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w
7. szczególności miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze.

Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców
będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich. Lista miast średnich
wskazana jest w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących
funkcje społeczno-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do wspomnianego
dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

Wniosek
o dofinansowanie
0, 2 lub 4
pkt

1

0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, w tym
w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród
miast wskazanych w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie tracące
funkcje społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do
dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast wskazanych w załączniku nr 1
oraz listy miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wybrano to samo miasto.
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OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020
KONKURENCYJNY RYNEK PRACY
- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -
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Oś priorytetowa

VII Konkurencyjny rynek pracy

Działanie

7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Cel szczegółowy

Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów zdrowotnych

Profilaktyka raka szyjki macicy
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

Charakter
kryterium W/B
4

Definicja
5
Koszty działań informacyjnych/edukacyjnych poniesione w ramach kosztów
bezpośrednich projektu stanowią nie więcej niż 30% wartości projektu.
Powyższe odnosi się do działań informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako część
działań merytorycznych projektu, a nie działań informacyjno/promocyjnych projektu
wchodzących do katalogu kosztów pośrednich.

1.

Ograniczenie kosztów działań informacyjnych/edukacyjnych.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

2.

Test, którym wykonywane będzie badanie wykrywa co najmniej 2
najczęstsze genotypy wirusa HPV.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

3.
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Kryterium dotyczące profilaktyki obejmuje 2 najczęstsze genotypy wysokiego ryzyka tj.
typ 16 i 18.
Kobiety zakażone genotypami HPV 16 i HPV 18 są obarczone największym ryzykiem raka
szyjki macicy (70 % wszystkich zachorowań na nowotwory szyjki macicy jest
spowodowane tymi typami wirusa).
Jednocześnie w ramach projektu nie ma możliwości sfinansowania badania
cytologicznego.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
W ramach projektu uczestnik może zostać objęty testem na wykrycie wirusa HPV
wyłącznie jeden raz. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki medyczne stanowiące
przesłankę dla ponownego przeprowadzenia badania.
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W ramach projektu uczestnik może raz skorzystać z testu na
wykrycie wirusa HPV.

Poprzez uzasadnione przypadki medyczne rozumiane są sytuacje,
w których:
1. wynik jest nieswoisty,
2. badanie wymaga powtórzenia z przyczyn technicznych,
3. badanie należy powtórzyć po określonym czasie ze względów medycznych.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

4.

5.

6.

Projekt zakłada, że materiał do testu na wykrycie wirusa HPV pobierany jest wyłącznie
przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w
zakresie położnictwa i ginekologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji z położnictwa i
ginekologii (lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji) lub położną..
Personel świadczy usługi m.in. w oparciu o Evidence Based Medicine.
Ponadto w przypadku wyniku pozytywnego przeprowadzona jest konsultacja lekarska
oraz ponowne badanie po 12 miesiącach.

Projekt zakłada, że materiał do testu na wykrycie wirusa HPV
pobierany jest wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Projekt realizowany jest w oparciu o analizę epidemiologiczną
przeprowadzoną dla danego terytorium i grup docelowych.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej dla
danego terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego
programu elementów tj.:
1. skali zapadalności na choroby,
2. czynników wykluczających z rynku pracy,
3. wieku,
4. płci,
5. profilu zawodowego osób planowanych do objęcia programem zdrowotnym.
Analiza powinna opierać się na właściwym regionalnym programie zdrowotnym lub
zostać samodzielnie opracowana przez wnioskodawcę na podstawie ogólnodostępnych
danych.
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Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu będzie uzależniona od
zgodności planowanych działań z wynikami przeprowadzonej analizy.

7.

8.

Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują
świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest
zagwarantowane ze środków publicznych.

Wniosek
o dofinasowanie

Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim programem
zdrowotnym.

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Dopuszcza się możliwość finansowania usług zdrowotnych jeżeli wykraczają one poza
gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że gwarantowana
usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków
publicznych w okresie trwania regionalnego programu zdrowotnego (RPZ)lub danego
projektu służącego realizacji RPZ albo w przypadku, gdy odpowiedni Regionalny
Program Zdrowotny przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu
świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji
tego programu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Program polityki zdrowotnej to program o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Program zdrowotny podlega opiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji oraz zatwierdzeniu przez Ministerstwo Zdrowia dzięki czemu
założone w nim działania można uznać za skuteczne, bezpieczne i efektywne i
uzasadnione. Działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę oraz ewentualnych
partnerów są zgodne z właściwym programem polityki zdrowotnej, który jest
załącznikiem do regulaminu konkursu.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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9.

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są
realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność
leczniczą.

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot
wykonujący działalność leczniczą oznacza podmiot leczniczy, tj.:
1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania
działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium,
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki
zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
podstawowej opiece zdrowotnej,
4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych,
5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w
zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności
leczniczej,
6. posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których
mowa w pkt 5,
7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania,
8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.
– lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę wykonujących zawód w ramach działalności
leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ww. ustawy.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

10.
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LP
1

Nazwa kryterium
2

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji
Waga Punktacja
3
4
5

Definicja
6

Wprowadzenie kryterium wynika z potrzeby zapewnienia dostępu do usług dla osób
zamieszkałych w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub z obszarów
wiejskich, przy czym obszary wiejskie definiowane są zgodnie ze statystyką publiczną.
Projekt preferuje świadczenie usług dla osób zamieszkałych w
1. miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub z obszarów
wiejskich.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 pkt – projekt nie zakłada świadczenia usług dla osób zamieszkałych w
miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców na poziomie powyżej 30% (liczone w
0,2 lub 3 pkt stosunku do wszystkich uczestników projektu).
2 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób zamieszkałych
w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców na poziomie powyżej 30% (liczone w
stosunku do wszystkich uczestników projektu).
3 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich
na poziomie powyżej 40% (liczone w stosunku do wszystkich uczestników projektu).
Preferowane będą działania, przyczyniające się do większej wykrywalności chorób
nowotworowych. Stąd do badań pracowniczych możliwe jest włączenie wykonania testu
na wykrycie wirusa HPV.
0 pkt - projekt nie zakłada włączenia badań profilaktycznych do badań pracowniczych.
2 pkt - projekt zakłada włączenie w co najmniej 50% badań profilaktycznych do badań
pracowniczych.

2. Projekt zakłada włączenie badań profilaktycznych do badań
pracowniczych.

3.

W ramach projektu preferowane jest łączenie badania
wykrywania wirusa HPV z badaniem cytologicznym.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2
pkt
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Badania profilaktyczne, o których mowa powyżej nie są
obowiązkowe - o ich realizacji ostatecznie decyduje pacjent. Podczas wizyty lekarz
odpowiedzialny za przeprowadzenie badań pracowniczych zobowiązany jest
poinformować pracownika o możliwości wykonania dodatkowych badań
profilaktycznych. W przypadku zgody, lekarz medycyny pracy wystawia skierowanie.
Włączenie badań profilaktycznych do badań pracowniczych w ramach projektu w
sposób wymierny będzie wpływać na:
- zwiększenie wykrywalności nowotworów,
- skrócenie czasu diagnostyki.
Tym samym projekt przyczyni się do obniżenia kosztów społecznych i ekonomicznych
diagnostyki i profilaktyki nowotworowej.
Działania z zakresu medycyny pracy, do których realizacji zobowiązany jest pracodawca
na podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy.
Projekt wpływa na podnoszenie jakości usług oraz zwiększenie wykrywalności
nowotworów poprzez wprowadzenie dodatkowych badań cytologicznych, przy czym
koszty badania cytologicznego nie są kosztami kwalifikowalnymi w ramach projektu,
mogą one stanowić jedynie wkład własny pod warunkiem, że źródłem ich sfinansowania
są środki płatnika będące w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu..
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0 pkt – projekt nie zakłada przeprowadzania badań cytologicznych jako uzupełnienia do
badań wykrywania wirusa HPV
2 pkt – projekt zakłada wykonanie całości badań wykrywania wirusa HPV w połączeniu z
badaniami cytologicznymi.
Preferowane będą projekty zakładające partnerstwo pomiędzy podmiotem
wykonującym działalność leczniczą a co najmniej jedną organizacją pozarządową
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie
w zakresie działań profilaktycznych z zakresu nowotworu szyjki macicy.
Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem
4. wykonującym działalność leczniczą a organizacjami
pozarządowymi.

Wniosek
o dofinansowanie

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa
1

0,1 lub 2 pkt 1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z jedną organizacją pozarządową
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie
w zakresie działań profilaktycznych z zakresu nowotworu szyjki macicy
2 pkt – projekt realizowany jest z dwoma lub więcej organizacjami pozarządowymi
reprezentującymi interesy pacjentów i posiadającymi co najmniej dwuletnie
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu nowotworu szyjki macicy.

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami
5. współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych
źródeł.

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych interwencji preferowane będą
projekty zakładające komplementarność z innymi przedsięwzięciami
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.
Warunkiem koniecznym do określenia działań /projektów jako komplementarne jest ich
uzupełaniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.
Wniosek
o dofinansowanie

2

0,1 lub 3 pkt 0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z innymi przedsięwzięciami
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł
1 pkt - projekt zakłada komplementarność z jednym przedsięwzięciem
współfinansowanym ze środków UE, krajowych lub innych źródeł
3 pkt - projekt zakłada komplementarność z co najmniej dwoma lub więcej
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.

Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym
6. reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące
usługi w zakresie POZ.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 1 pkt

Kryterium ma na celu wspieranie współpracy z partnerami społecznymi w celu poprawy
jakości działań profilaktycznych oraz w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania
programu profilaktycznego.
Partner społeczny (organizacja pozarządowa, związek pracodawców, związek
pracowników) reprezentujący interesy i zrzeszający placówki podstawowej opieki
zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej.
0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa
1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z partnerem społecznym reprezentującym
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ.
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Projekt zakłada współpracę z co najmniej jednym podmiotem
7. wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Wniosek
o dofinasowanie

1

0 lub 1 pkt

Celem realizacji projektu z udziałem POZ jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału
kadry medycznej/zasobów lokalowych/sprzętowych POZ. Wnioskodawca lub partner
jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z
Płatnikiem.
0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem leczniczym udzielającym
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
Preferowane będą projekty zakładające realizację wsparcia również w godzinach
popołudniowych i wieczornych oraz w soboty.

Projekt przewiduje realizację wsparcia również w godzinach
8.
popołudniowych i wieczornych oraz w soboty.

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w
9. szczególności miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze.

Wniosek
o dofinasowanie

Wniosek
o dofinansowanie

1

0,1 lub 2 pkt

0 pkt – projekt nie zakłada realizacji wsparcia również w godzinach popołudniowych i
wieczornych oraz w soboty.
1 pkt - projekt zakłada realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i
wieczornych.

2

0 lub 2

2 pkt - projekt zakłada realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i
wieczornych oraz w soboty.
Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z
wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców
będących stolicami powiatów. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do
dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast
lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w
załączniku nr 2 do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu
konkursu.
W województwie opolskim miasta średnie to zarazem miasta średnie tracące funkcje
społeczno-gospodarcze,
tj. załączniki nr 1 i 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze obejmują te same miasta (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork,
Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie).
0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, spośród miast wskazanych
w załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu.
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2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej jednego miasta średniego
spośród miast wskazanych
w załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu.
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OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020
KONKURENCYJNY RYNEK PRACY
- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -
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Oś priorytetowa

VII Konkurencyjny rynek pracy

Działanie

7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Cel szczegółowy

Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów zdrowotnych

Rehabilitacja medyczna ułatwiająca powrót do pracy
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

Charakter
kryterium W/B
4

Definicja
5
Działania o charakterze informacyjno/edukacyjnym stanowią nie więcej niż 20 %
wartości projektu.
Powyższe odnosi się do działań informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako część
działań merytorycznych projektu, a nie działań informacyjno/ promocyjnych projektu
wchodzących do katalogu kosztów pośrednich.

1. Ograniczenie kosztów działań informacyjnych/edukacyjnych.

2.

Projekt realizowany jest w oparciu o analizę epidemiologiczną
przeprowadzoną dla danego terytorium i grup docelowych.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej dla
danego terytorium i grup docelowych.
Analiza powinna opierać się na właściwym regionalnym programie zdrowotnym (jeśli
dotyczy) lub zostać samodzielnie opracowana przez wnioskodawcę na podstawie
ogólnodostępnych danych.
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu będzie uzależniona od
zgodności planowanych działań z wynikami przeprowadzonej analizy.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Świadczenia rehabilitacyjne muszą być realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 146 ust 1 pkt 1 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności zarządzenia
nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja
lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze
śpiączką, z późn.zm.

Świadczenia rehabilitacyjne są realizowane zgodnie
3. z przepisami dla świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują
4. świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest
zagwarantowane ze środków publicznych.

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Dopuszcza się możliwość finansowania usług zdrowotnych:

jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo

po wykazaniu (na podstawie dokumentu potwierdzającego możliwość
podjęcia przez daną osobę zatrudnienia – np. porozumienia uczestnika
projektu z przyszłym pracodawcą), że gwarantowana usługa zdrowotna nie
mogłaby zostać sfinansowana ze środków publicznych przed podjęciem
zatrudnienia przez daną osobę mimo że w okresie trwania regionalnego
programu zdrowotnego (RPZ) lub danego projektu służącego realizacji RPZ
finansowanie usługi byłoby możliwe albo

w przypadku, gdy odpowiedni Regionalny Program Zdrowotny przewiduje
zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń
gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji
tego programu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe, stanowiące
wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, opracowane
w logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy docelowej. Taki
program musi wnosić wartość dodaną np. poprzez wprowadzanie nowych
rozwiązań systemowych zwiększających skuteczność usług zdrowotnych
(pomimo faktu, iż analogiczne usługi zdrowotne są finansowane ze środków
publicznych) i powinien gwarantować funkcjonowanie wypracowanych
rezultatów (przynajmniej w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, czyli np.
koordynacji procesu badań i leczenia) po zakończeniu ich finansowania ze
środków EFS.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
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5.

Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim regionalnym
programem zdrowotnym

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są
6. realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność
leczniczą.

Wniosek
o dofinasowanie

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Bezwzględny

332

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Program polityki zdrowotnej to program o którym mowa w art. 5 pkt 29austawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Program zdrowotny podlega opiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji oraz zatwierdzeniu przez Ministerstwo Zdrowia dzięki czemu
założone w nim działania można uznać za skuteczne, bezpieczne i efektywne
i uzasadnione. Działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę oraz
ewentualnych partnerów są zgodne z właściwym regionalnym programem zdrowotnym,
który jest załącznikiem do regulaminu konkursu.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący
działalność leczniczą oznacza:
- podmiot leczniczy, tj.:
1. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania
działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium,
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki
zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
podstawowej opiece zdrowotnej,
4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych,
5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań
w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności
leczniczej,
6. posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których
mowa w pkt 5,
7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
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8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.
- lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę wykonujących zawód w ramach działalności
leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa wart. 5 ww. ustawy.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

LP
1

Nazwa kryterium
2

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami
1. współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych
źródeł.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji
Waga Punktacja
3
4
5

Definicja
6

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych interwencji preferowane będą projekty
zakładające komplementarność z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze
środków UE, krajowych lub innych źródeł.
Warunkiem koniecznym do określenia działań /projektów jako komplementarne jest ich
uzupełaniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.
Wniosek
o dofinansowanie

0,1 lub 3 pkt 0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z innymi przedsięwzięciami
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł

2

1 pkt - projekt zakłada komplementarność z jednym przedsięwzięciem
współfinansowanym ze środków UE, krajowych lub innych źródeł

Projekt preferuje osoby pracujące zagrożone przedwczesnym
2. opuszczeniem rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych
wywołanych warunkami pracy.

Wniosek
o dofinansowanie

3 pkt - projekt zakłada komplementarność, z co najmniej dwoma lub więcej
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.
Wskazania zdrowotne określa na podstawie wywiadu lekarz specjalista, który po
stwierdzeniu zaistnienia potrzeby oraz zdiagnozowania korelacji pomiędzy schorzeniami,
a warunkami pracy kieruje daną osobę na rehabilitację.
Preferowanie tej grupy docelowej wynika z faktu, iż dostępne usługi medyczne w ramach
NFZ są niewystarczające, a brak możliwości skorzystania z rehabilitacji medycznej w
okresie trwania regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) lub danego projektu
0,1 lub 2 pkt
służącego realizacji RPZ, ogranicza możliwość szybkiej reakcji, co w bezpośredni sposób
przyczynia się do pogorszania stanu zdrowia, a tym samym do zwiększenia liczby osób,
które przedwcześnie opuszczają rynek pracy.

3

0 pkt – osoby z grupy preferowanej stanowią poniżej 50% (liczone w stosunku do
wszystkich uczestników projektu)
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1 pkt – osoby z grupy preferowanej stanowią co najmniej 50% (liczone w stosunku do
wszystkich uczestników projektu)

3. Grupą docelową są osoby pracujące i/lub osoby bezrobotne.

Wniosek o
dofinansowanie

2

0, 2 pkt

2 pkt – osoby z grupy preferowanej stanowią powyżej 80% (liczone w stosunku do
wszystkich uczestników projektu).
Definicja osoby pracującej zgodna z definicją zawartą w dokumencie IZ RPO WO 20142020 pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
Definicja osoby bezrobotnej zgodna z definicją zawartą w dokumencie IZ RPO WO 20142020 pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
Uczestnikiem projektu może zostać osoba, w przypadku której lekarz specjalista uzna, że
dzięki rehabilitacji medycznej będzie ona w stanie kontynuować pracę lub podjąć
zatrudnienie.
0 pkt - projekt nie jest skierowany w całości do osób pracujących i/lub bezrobotnych,
2 pkt - projekt jest w całości skierowany do osób pracujących i/lub bezrobotnych.

Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym
4. reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące
usługi w zakresie POZ.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 1 pkt

Kryterium ma na celu wspieranie współpracy z partnerami społecznymi w celu poprawy
jakości działań profilaktycznych oraz w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania
programu profilaktycznego.
Partner społeczny (organizacja pozarządowa, związek pracodawców, związek
pracowników) reprezentujący interesy i zrzeszający placówki podstawowej opieki
zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej.
0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa
1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z partnerem społecznym reprezentującym
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ.
Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie zasadność zawiązania
w projekcie partnerstwa z ww. partnerem.

Projekt zakłada współpracę z co najmniej jednym podmiotem
5. wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Celem realizacji projektu z udziałem POZ jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału
kadry medycznej/zasobów lokalowych/sprzętowych POZ. Wnioskodawca lub partner jest
podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z
Płatnikiem.
Wniosek
o dofinasowanie

1

0 lub 1 pkt

0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem wykonującym działalność
leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna
1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie zasadność współpracy z
jednostką POZ.
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Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem
6. wykonującym działalność leczniczą a organizacjami
pozarządowymi.

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w
7. szczególności miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

1

0, 1, lub 2
pkt

2

0 lub 2 pkt

Preferowane będą projekty zakładające partnerstwo pomiędzy podmiotem
wykonującym działalność leczniczą a co najmniej jedną organizacją pozarządową
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w
zakresie rehabilitacji medycznej, w tym kardiologicznej i neurologicznej, zgodnie z
zakresem właściwego Regionalnego Programu Zdrowotnego.
0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa.
1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z jedną organizacją pozarządową
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w
zakresie rehabilitacji medycznej.
2 pkt – projekt realizowany jest z dwoma lub więcej organizacjami pozarządowymi
reprezentującymi interesy pacjentów i posiadającymi co najmniej dwuletnie
doświadczenie w zakresie rehabilitacji medycznej.
Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z
wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców
będących stolicami powiatów. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do
dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku
nr 2 do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast średnich tracących
funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
W województwie opolskim miasta średnie to zarazem miasta średnie tracące funkcje
społeczno-gospodarcze, tj. załączniki nr 1 i 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze obejmują te same miasta (Brzeg,
Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie).
0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, spośród miast wskazanych
w załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej jednego miasta średniego spośród
miast wskazanych
w załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu.
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Oś priorytetowa

VII Konkurencyjny rynek pracy

Działanie

7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Cel szczegółowy

Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji
programów zdrowotnych

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium W/B

1

2

3

4

Definicja
5
Koszty działań informacyjno/promocyjnych poniesione w ramach kosztów
bezpośrednich stanowią nie więcej niż poziom wskazany w odpowiednim regionalnym
programie polityki zdrowotnej/regulaminie konkursu.
Powyższe odnosi się do działań informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako część
działań merytorycznych projektu, a nie działań informacyjno/promocyjnych projektu
wchodzących do katalogu kosztów pośrednich.

1. Ograniczenie kosztów działań informacyjnych/edukacyjnych.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

2.

Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują
obowiązkowych badań z zakresu medycyny pracy.

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

3.

Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim regionalnym
programem zdrowotnym.

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Pracodawca na podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
zobowiązany jest zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską,
tj. m.in. wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Działania realizowane w
ramach projektu wykraczają poza zakres ww. badań.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Program polityki zdrowotnej to program o którym mowa w art. 5 pkt 29austawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Program zdrowotny podlega opiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji oraz zatwierdzeniu przez Ministerstwo Zdrowia dzięki czemu
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założone w nim działania można uznać za skuteczne, bezpieczne i efektywne i
uzasadnione.
Działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę oraz ewentualnych partnerów są
zgodne z właściwym regionalnym programem zdrowotnym, który jest załącznikiem do
regulaminu konkursu, a usługi zdrowotne są realizowane w oparciu o Evidence Based
Medicine.
Kryterium nie dotyczy w sytuacji braku odpowiedniego regionalnego programu
zdrowotnego.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy występowania
niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.
Analiza powinna opierać się na właściwym regionalnym programie zdrowotnym (jeśli
dotyczy) lub zostać samodzielnie opracowana przez wnioskodawcę.
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu będzie uzależniona od
zgodności planowanych działań z wynikami przeprowadzonej analizy.
4.

Projekt realizowany jest w oparciu o analizę występowania
niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.

Wsparcie pracodawcy w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań
5. organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji
zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji działań mających na celu opracowanie
i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych w zakładzie pracy przyczyniających się do
eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia pracowników.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są
6. realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność
leczniczą (jeśli dotyczy).

Wniosek
o dofinasowanie

Bezwzględny

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot
wykonujący działalność leczniczą oznacza podmiot leczniczy, tj.:
1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych
dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej
ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w
art. 55 ust. 2a ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,
4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r.
o instytutach badawczych,
5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie
zadań
w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie
działalności leczniczej,
6. posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o
których mowa w pkt 5,
7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.
oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej
jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ww. ustawy.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie
musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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LP
1

Nazwa kryterium
2

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami
1. współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych
źródeł.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji
Waga Punktacja
3
4
5

Definicja
6

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych interwencji preferowane będą projekty
zakładające komplementarność z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze
środków UE, krajowych lub innych źródeł.
Warunkiem koniecznym do określenia działań /projektów jako komplementarne jest ich
uzupełaniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.
Wniosek
o dofinansowanie

2

0,1 lub 3 pkt 0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z innymi przedsięwzięciami
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł
1 pkt - projekt zakłada komplementarność z jednym przedsięwzięciem
współfinansowanym ze środków UE, krajowych lub innych źródeł

2.

Projekt przewiduje działania konsolidacyjne lub inne formy
współpracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2
pkt

3 pkt - projekt zakłada komplementarność, z co najmniej dwoma lub więcej
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.
Preferencje dla projektów przewidujących działania konsolidacyjne lub działania
dotyczące współpracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Jego celem jest wybór projektów opartych na partnerstwie, które może stanowić
podwaliny pod dalszą współpracę również po zakończeniu realizacji projektu.
0 pkt – projekt nie przewiduje działań konsolidacyjnych lub działań dotyczących
współpracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2 pkt – projekt przewiduje działania konsolidacyjne lub działania dotyczące współpracy
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3.

Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym
reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące
usługi w zakresie POZ (jeśli dotyczy).

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 1 pkt

Kryterium ma na celu wspieranie współpracy z partnerami społecznymi w celu poprawy
jakości działań profilaktycznych oraz w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania
programu profilaktycznego.
Partner społeczny (organizacja pozarządowa, związek pracodawców, związek
pracowników) reprezentujący interesy i zrzeszający placówki podstawowej opieki
zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej.
0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa
1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z partnerem społecznym reprezentującym
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ.
Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie zasadność zawiązania
w projekcie partnerstwa z ww. partnerem.
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Projekt zakłada współpracę z co najmniej jednym podmiotem
wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń
4.
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
(jeśli dotyczy).

Celem realizacji projektu z udziałem POZ jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału
kadry medycznej/zasobów lokalowych/sprzętowych POZ. Wnioskodawca lub partner
jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy
z Płatnikiem.
Wniosek
o dofinasowanie

1

0 lub 1 pkt

0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem wykonującym działalność
leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna
1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie zasadność współpracy
z jednostką POZ.
Preferowane będą projekty zakładające partnerstwo pomiędzy podmiotem
wykonującym działalność leczniczą a co najmniej jedną organizacją pozarządową, w tym
w szczególności reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie
doświadczenie w eliminowania szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy.
0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem
5. wykonującym działalność leczniczą a organizacjami
pozarządowymi (jeśli dotyczy).

Wniosek
o dofinansowanie

1

0, 1, 2 lub 3
pkt.

1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną organizacją pozarządową
niereprezentującą interesów pacjentów i nieposiadającą co najmniej dwuletniego
doświadczenia w eliminowania szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy
2 pkt – projekt realizowany z co najmniej jedną organizacją pozarządową
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w
eliminowania szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w
szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno6.
gospodarcze.

Wniosek
o dofinansowanie

1
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0, 2 lub 4
pkt

Punkty sumują się.
Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie zasadność zawiązania
w projekcie ww. partnerstw.
Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z
wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców
będących stolicami powiatów. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do
dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast
lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w
załączniku nr 2 do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu
konkursu.
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0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, w tym
w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród
miast wskazanych w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie tracące
funkcje społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do
dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast wskazanych w załączniku nr 1
oraz listy miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wybrano to samo miasto.
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VII Konkurencyjny rynek pracy

Działanie

7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Cel szczegółowy

Dostosowanie potencjału przedsiębiorstw MSP i kwalifikacji ich pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki

Usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium W/B

1

2

3

4

Definicja
5
Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 branże
o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowane jako specjalizacje regionalne
dla województwa opolskiego, to:

1.

Projekt zakłada wsparcie MSP działających w
branżach o największym potencjale kreowania
miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje
regionalne dla województwa opolskiego.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny












chemiczna,
budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi,
maszynowa i elektromaszynowa,
paliwowo-energetyczna,
rolno- spożywcza,
drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski,
metalowa i metalurgiczna,
usługi medyczne i rehabilitacyjne,
usługi turystyczne,
transport i logistyka.
Podstawą kwalifikowalności MSP do danej branży jest kod PKD (przeważająca
działalność gospodarcza) wskazany zarówno w:
•
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i
•
Krajowym Rejestrze Sądowym,
oraz stosowne oświadczenie, sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za
poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada), w którym przedsiębiorca wskazuje z
jakiego/jakich kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty dochód.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok oświadczenie będzie
składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu od rozpoczęcia
działalności do momentu złożenia oświadczenia.

Projekt zakłada możliwość dofinansowania
wyłącznie usług rozwojowych realizowanych przez
2.
podmioty zarejestrowane w Bazie Usług
Rozwojowych (Rejestrze Usług Rozwojowych).

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na
lata 2014-2020 Baza Usług Rozwojowych (Rejestr Usług Rozwojowych) to internetowa baza
usług rozwojowych, obejmująca w szczególności rejestr podmiotów zapewniających należyte
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świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona
w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy Usług Rozwojowych (Rejestru
Usług Rozwojowych). Ww. rejestr stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą Krajowy
System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego szczegółowe zasady funkcjonowania
określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu
Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Baza Usług Rozwojowych (Rejestr Usług
Rozwojowych) umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:
− publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi
identyfikującymi te podmioty,
− dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
− zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
− dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
− zapoznania się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług;

Projekt zakłada, że co najmniej 43% wszystkich
3. osób biorących udział w projekcie będą stanowiły
osoby o niskich kwalifikacjach.

Wniosek
o dofinansowanie

Projekt zakłada, że co najmniej 19% wszystkich
4. osób biorących udział w projekcie będą stanowiły
osoby w wieku 50 lat i więcej.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

5.

Poziom dofinansowania kosztów usługi
rozwojowej.

Bezwzględny
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Zgodnie z założeniami RPO WO na lata 2014-2020 jedną z preferowanych grup wsparcia w ramach
interwencji są pracownicy MSP o niskich kwalifikacjach.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na
lata 2014-2020 pracownik o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie na
poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych
ISCED 2011 (UNESCO). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Liście
wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. Stopień uzyskanego
wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące
do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.
Zgodnie z założeniami RPO WO na lata 2014-2020 jedną z preferowanych grup wsparcia w ramach
interwencji są pracownicy MSP powyżej 50 roku życia.
Do osób powyżej 50 roku życia zalicza się osoby, które w momencie przystąpienia do projektu mają
ukończony 50 rok życia.
IZRPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o podniesieniu poziomu dofinansowania do 80% dla
wszystkich realizowanych usług rozwojowych w związku ze skierowaniem wsparcia jedynie do
MSP działających w obszarze specjalizacji regionalnych. W związku z powyższym Beneficjent
zapewnia, że poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej
lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) nie przekracza 80% kosztów
usługi rozwojowej.
Poziom dofinansowania usług rozwojowych dla MSP wynosi:

Mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł.,

Małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł.,

Średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł.
Jednocześnie w ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę
(przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 zł.

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020
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Maksymalny okres weryfikacji dokumentów
6. zgłoszeniowych oraz podpisania umowy wsparcia
z przedsiębiorcą.

LP
1

Nazwa kryterium
2

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów zgłoszeniowych oraz podpisanie umowy wsparcia z
przedsiębiorcą następuje w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez przedsiębiorcę
poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na
lata 2014-2020 umowa wsparcia, to umowa zawierana pomiędzy Beneficjentem a przedsiębiorcą,
określająca warunki dofinansowania, realizacji i rozliczania usług rozwojowych.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji
Waga
Punktacja
3
4
5

Definicja
6

W celu przeciwdziałania depopulacji, kryterium ma na celu premiowanie projektów
zakładających działania spójne z założeniami Programu SSD
1.

Projekt jest komplementarny z inicjatywami
zaplanowanymi w ramach programu SSD.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z narzędziami zaplanowanymi w ramach
programu SSD,
2 pkt - projekt zakłada komplementarność z narzędziami zaplanowanymi w ramach programu
SSD.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na
lata 2014-2020 przedsiębiorca, to podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584, z późn. zm.)

Projekt preferuje wsparcie przedsiębiorców, którzy
uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb
2.
rozwojowych lub planów rozwoju w ramach
działania 2.2 PO WER

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

Działanie 2.2 PO WER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz
budowy przewagi konkurencyjnej na rynku zakłada realizację przez partnerów społecznych
działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MSP
(z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - o ile dotyczy),
którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym m. in.:
- identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia,
- opracowania analizy potrzeb rozwojowych MSP,
- przygotowania propozycji planów rozwojowych określających zakres działań.
0 pkt – projekt zakłada, że mniej niż 30 % przedsiębiorców otrzymujących wsparcie w projekcie
uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach
działania 2.2 PO WER,
2 pkt - projekt zakłada, że co najmniej 30 % przedsiębiorców otrzymujących wsparcie
w projekcie uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju
w ramach działania 2.2 PO WER.
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Oś priorytetowa

VII Konkurencyjny rynek pracy

Działanie

7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Cel szczegółowy

Poprawa adaptacyjności pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych do nowych warunków
zawodowych

Wsparcie w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

Wszyscy uczestnicy projektów zostaną
1. objęci Indywidualnym Planem Działania
(za wyjątkiem osób realizujących IPD).

Warunki udzielania form wsparcia
w ramach aktywizacji zawodowej,
2.
zgodnie z wymogami określonymi
w regulaminie konkursu

Warunki udzielania bezzwrotnego
3. wsparcia finansowego.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
Charakter
kryterium W/B
4

Definicja
5

Bezwzględny

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020
Outplacement obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników
projektu.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, udzielanie wsparcia w ramach projektu obejmującego
aktywizację zawodową każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (powyższe
nastąpi poprzez zastosowanie IPD rozumianego jako proces diagnostyczno-współpracujący, który uwzględnia
m.in. diagnozowanie potrzeb, w tym potrzeb szkoleniowych, predyspozycji osobowościowych i możliwość
doskonalenia zawodowego uczestnika. Konsekwencją przygotowania IPD jest doradztwo zawodowe stanowiące
również obligatoryjny element projektu.

Bezwzględny

Szczegółowe warunki udzielania form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej, tj.:

szkolenia i kursy,

staże i praktyki zawodowe,

dodatek relokacyjny,

subsydiowanie zatrudnienia,
zostaną przedstawione w regulaminie konkursu.

Bezwzględny

Maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego nie przekracza 6-krotności przeciętnego
wynagrodzenia za pracę o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia - przy czym o uzyskanie wsparcia może ubiegać się osoba, która
spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

jest osobą z niepełnosprawnością,

jest osobą powyżej 50 roku życia,

jest kobietą,

jest osobą o niskich kwalifikacjach,
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jest osobą poniżej 30 roku życia.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 pracownik
o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z
Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO). Definicja poziomów
wykształcenia (ISCED) została zawarta w Liście wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres
EFS. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby
przystępujące do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.
Do osób powyżej 50 roku życia zalicza się osoby, które w momencie przystąpienia do projektu mają ukończony
50 rok życia.
Do osób poniżej 30 roku życia zalicza się osoby, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają
ukończonego 30 roku życia.
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami określonymi
w regulaminie konkursu.

Minimalny poziom efektywności
zatrudnieniowej wsparcia
4. wynosi co najmniej 65% całkowitej
liczby osób, które zakończyły udział
w projekcie.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacementowych jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba
osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” i dotyczy osób, które zostały
zdefiniowane we wskaźniku produktu: liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie. Definicje i sposób pomiaru
ww. wskaźników zostały określone w Liście wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.

Wnioskodawca w przypadku zaistnienia potrzeb, w ramach przyznanej dotacji umożliwi stworzenie miejsca
pracy w przedsiębiorstwie społecznym w tym w szczególności w odniesieniu do pracowników po 50 roku życia
oraz osób z niepełnosprawnościami, na warunkach określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju 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,
z zastrzeżeniem, że operatorami wsparcia nie są OWES-y.
5.

Wsparcie na tworzenie miejsc pracy
w przedsiębiorstwach społecznych.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

(Wnioskodawca w ramach rekrutacji zapewni preferencje dla ww. grup).
Przedsiębiorstwo społeczne - podmiot, który spełnia warunki określone w Wytycznych Ministra Rozwoju
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.
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Nazwa kryterium
2

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji
Waga
Punktacja
3
4
5

Premiowanie osób, w zakresie udzielania wsparcia
finansowego na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej, które utraciły zatrudnienie w okresie nie
1. dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu lub pracowników znajdujących się w okresie
wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku
służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

Projekt zakłada wsparcie dla osób odchodzących z
rolnictwa

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt

2.

Definicja
6

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, kierowane w co
najmniej 70 % do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie
wypowiedzenia stosunku pracy będzie premiowane zgodnie z zapisami Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.
0 pkt – projekty w ramach których wparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej, będzie kierowane w mniej niż 70 % do osób, które utraciły zatrudnienie
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników
znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy,
2 pkt - projekty w ramach których wparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej, będzie kierowane w co najmniej 70 % do osób, które utraciły zatrudnienie
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników
znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.
0 pkt - projekt nie zakłada wsparcia dla osób odchodzących z rolnictwa, posiadających
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin
ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem
2 pkt - projekt zakłada wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa, posiadających
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin
ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem
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Oś priorytetowa

VII Konkurencyjny rynek pracy

Działanie

7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)

1

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium W/B

2

3

4

- dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym
imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i
więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi
kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – minimum 42%;
- dla pozostałych osób nienależących do ww. grup –
minimum 52%.

5
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu.
Zastosowanie kryterium efektywności zatrudnieniowej na podstawie metodologii określonej w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku
pracy na lata 2014-2020.

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji
osiągnięcie
kryterium
efektywności
zatrudnieniowej, informującego o odsetku
uczestników, którzy podjęli zatrudnienie (na
podstawie umowy o pracę, oraz samozatrudnienie)
na poziomie:
1.

Definicja

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia
udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo.
Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a)
konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt,
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b)
konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium
W/B

1

2

3

4

5
Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki
nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów
szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

2.

Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
jest realizowane w określonych formach i zgodnie
ze standardami opieki nad dziećmi do lat 3.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a)
konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt,
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b)
konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.

Definicja

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.

3.

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania
trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach
dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez co
najmniej 2 lata od daty zakończenia realizacji
projektu.

Trwałość rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług w zakresie opieki nad
dziećmi do lat 3 dot. klubów dziecięcych oraz żłobków. Powyższe kryterium weryfikowane będzie po upływie
okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż
środki EFS. W przypadku opiekunów dziennych trwałość należy rozumieć jako świadczenie lub gotowość
świadczenia opieki przez okres co najmniej dwóch lat od daty zakończenia projektu. Zgodnie z RPO WO na lata
2014-2020, wartość docelowa wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc opieki(…), które funkcjonują 2 lata po
uzyskaniu dofinansowania za środków EFS” do roku 2023 ma wynieść 90 .
Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a)
konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt,
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b)
konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.
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Nazwa kryterium
1

2
Minimalny zakres informacji, które muszą zostać
przedstawione przez beneficjenta we wniosku
o dofinansowanie, obejmujący co najmniej:

Źródło informacji
3

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
Charakter
kryterium
W/B
4

a) uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca
opieki nad dziećmi do lat 3, w tym analizę
uwarunkowań
w
zakresie
zróżnicowań
przestrzennych w dostępie do form opieki i
prognoz demograficznych,
b) warunki lokalowe, tj. wykorzystanie bazy
lokalowej, w której będzie realizowana opieka nad
dziećmi do lat 3,
4.

c) zasady rekrutacji uczestników do projektu 3,
d) informacje dotyczące sposobu utrzymania
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje, z
jakiego źródła, innego niż środki europejskie,
miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 2
lat od daty zakończenia realizacji projektu po
ustaniu finansowania EFS, a także planowane
działania
zmierzające
do
utrzymania
funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu
finansowania EFS.

Definicja
5

Skuteczna realizacja wsparcia w obszarze opieki nad dzieckiem do 3 lat wymaga, aby wniosek o dofinansowanie
uwzględniał szczegółową analizę zapotrzebowania na miejsca opieki na danym obszarze, sposób utrzymania
miejsc opieki po zakończeniu finansowania ze środków EFS oraz przejrzyste zasady rekrutacji uczestników
projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt,
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.

Wnioskodawca na etapie rekrutowania do projektu ostatecznych odbiorców wsparcia, zobowiązany jest do udzielenia wsparcia w pierwszej kolejności osobom, których dochody nie przekraczają
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej
3

354

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
wersja nr 40, czerwiec 2020 r.
Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

1

2

Projekt zakłada tworzenie i utrzymanie nowych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenach
gmin gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest
niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na
miejsca.4

1.

Źródło
informacji
3

Wniosek
o
dofinansowanie

Waga

Punktacja

Definicja

4

5

6
Kryterium ma na celu zapewnienie efektywnego wydatkowania środków oraz stworzenia trwałych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w regionie, w którym występuje największe zapotrzebowanie na wsparcie w przedmiotowym zakresie,
zidentyfikowanym w oparciu o analizę uwarunkowań (stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu) przeprowadzoną
na podstawie m.in. odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennego
opiekuna, liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych oraz objętych opieką dziennego opiekuna na 1000 dzieci w
wieku do lat 3, zróżnicowań przestrzennych w dostępie do miejsc opieki oraz potencjału i prognoz demograficznych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
0 pkt – projekt nie zakłada tworzenia i utrzymania nowych miejsc opieki na terenach gmin gdzie liczba dostępnych miejsc
opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca,

1

0 lub 5

5 pkt – projekt zakłada tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki na terenach gmin gdzie liczba dostępnych miejsc
opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a)
konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc
otrzymać dofinansowanie, lub/i
b)
konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.

Projekt będzie realizowany w ramach
Wniosek
partnerstwa
administracji
publicznej
o
i podmiotów ekonomii społecznej.
dofinansowanie

2.

4

1

0 lub 3

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia
tego kryterium.
W związku z rolą jaką pełnią podmioty ekonomii społecznej w świadczeniu usług użyteczności publicznej o charakterze
społecznym istotne jest preferowanie wyboru projektów realizowanych w ramach partnerstw zawiązanych pomiędzy
podmiotami administracji publicznej i ekonomii społecznej. Takie projekty nie tylko przyczynią się do wsparcia systemu
opieki nad dzieckiem do 3 lat ale również do wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w województwie opolskim.
0 pkt – projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy podmiotami administracji publicznej i ekonomii
społecznej,
3 pkt - projekt jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy podmiotami administracji publicznej i ekonomii
społecznej.
Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.

Dotyczy typu 1 projektu.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

1

2

Źródło
informacji
3

Waga

Punktacja

Definicja

4

5

6
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a)
konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc
otrzymać dofinansowanie, lub/i
b)
konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia
tego kryterium.
Wsparcie systemu opieki nad dzieckiem do lat trzech zostało uwzględnione na poziomie zarówno regionalnym jak
i krajowym. Dlatego też celem zapewnienia kompleksowego wsparcia w w/w zakresie jak również efektywnego
wykorzystania zarówno środków europejskich, jak i środków pochodzących z programów rządowych preferuje się
wybór projektów komplementarnych z resortowym Programem „MALUCH +”.
Komplementarność polega na finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z dwóch źródeł tj. ze środków EFS oraz
z rządowego Programu „Maluch +” z zastrzeżeniem, iż nie dojdzie w tym względzie do podwójnego finansowania.
Beneficjent ma obowiązek przedstawić we wniosku szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia zawierający
informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków.

3.

Projekt jest komplementarny z resortowym
Programem „MALUCH +”

Wniosek
o
dofinansowanie

1

0 lub 3

0 pkt – projekt nie jest komplementarny z resortowym Programem „MALUCH +”
3 pkt – projekt jest komplementarny z resortowym Programem „MALUCH +”
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a)
konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc
otrzymać dofinansowanie, lub/i
b)
konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia
tego kryterium.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

1

2

4.

Projekt jest komplementarny z inicjatywami
zaplanowanymi w ramach programu SSD

Źródło
informacji
3

Wniosek
o
dofinansowanie

Waga

Punktacja

Definicja

4

5

1

0 lub 1

6
0 pkt – projekt nie jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu SSD,
1 pkt - projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu SSD. Powyższe kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zobligowany jest do
jednoznacznego wskazania sposobu w jaki projekt jest komplementarny z inicjatywami ujętymi w ramach programu
SSD.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a)
konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc
otrzymać dofinansowanie, lub/i
b)
konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia
tego kryterium.

5.

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast
średnich, w tym w szczególności miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Wniosek
o
dofinansowanie

1

0, 2 lub 4 pkt

Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i
dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys.
mieszkańców będących stolicami powiatów. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do dokumentu pn.
Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest
w załączniku nr 2 do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród miast wskazanych w załączniku
nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze
spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze.
Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast wskazanych w załączniku nr 1 oraz listy miast wskazanych
w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wybrano to
samo miasto.
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Oś priorytetowa

VIII Integracja społeczna

Działanie

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Cel szczegółowy

Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie

Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium W/B

1

2

3

4

W projekcie realizowanym na rzecz osób obejmowanych wsparciem w placówkach wsparcia
dziennego w formie opiekuńczej oraz w placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej
obligatoryjnie wdrażane są zajęcia rozwijające minimum dwie kompetencje kluczowe.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

1.

2.

W ramach projektu prowadzone są działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Wniosek
o dofinansowanie

359

Bezwzględny

Definicja
5
Bada się czy wnioskodawca realizując projekt wdraża zajęcia rozwijające
minimum dwie kompetencje kluczowe tj.:
a) kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
b) kompetencje w zakresie wielojęzyczności;
c)
kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii;
d) kompetencje cyfrowe;
e) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności
uczenia się;
f)
kompetencje obywatelskie;
g) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
h) kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.
Realizowane projekty przewidują działania prowadzące do odejścia od opieki
instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczowychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności
lokalnej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek
opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub
specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób.
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Realizacja projektu zapewnia działania prowadzące do odejścia od opieki
instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności.

3.

W ramach projektu obejmującego działania na rzecz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej nie są
tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

4.

W ramach projektu wdrożono działania profilaktyczne ograniczające umieszczanie dzieci w pieczy
zastępczej oraz zapewniające opiekę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach
pieczy zastępczej.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

5.

W przypadku restrukturyzacji istniejących placówek w ramach deinstytucjonalizacji pieczy
zastępczej, powstaje placówka spełniająca standardy wskazane w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Projektodawca zobowiązuje się do wdrożenia w ramach projektu działań
prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej
poprzez usługi wsparcia rodziny oraz zapewniających opiekę i wychowanie
przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
W projektach obejmujących restrukturyzację istniejących placówek pieczy
zastępczej, realizowane działania muszą prowadzić do powstania
placówki typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistycznoterapeutycznego do 14 osób spełniającej standardy z Ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, natomiast pozostałe
dzieci powinny zostać umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
W przypadku wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc
w placówkach wsparcia dziennego, zachowanie trwałości miejsc po
zakończeniu realizacji projektu obejmuje co najmniej okres odpowiadający
okresowi realizacji projektu.
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do
świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach
placówek wsparcia dziennego.
6.

Zachowanie trwałości nowoutworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

7.

Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

8.

W pierwszej kolejności do wsparcia rekrutowane są dzieci osób, które są aktywizowane
społecznie i zawodowo w ramach innych projektów RPO WO 2014-2020.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącznie
pod warunkiem :
a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
b) rozszerzenia oferty wsparcia.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Bada się, czy Wnioskodawca zapewnia, że w pierwszej kolejności do
wsparcia w ramach projektu rekrutowane są dzieci osób, które są
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aktywizowane społecznie i zawodowo w ramach innych projektów RPO WO
2014-2020.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP
1

Nazwa kryterium
2

Źródło informacji
3

Waga
4

Punktacja
5

1.

Projekt realizowany w partnerstwie wielosektorowym (społecznym,
prywatnym, publicznym).

2.

Projekt zakłada wsparcie dwóch grup osób:
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych).

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-2 pkt

3.

Projekt zakłada wsparcie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu
więcej niż jednej z przesłanek.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0-2 pkt

Wniosek
o dofinansowanie

3
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0 - 2 pkt

Definicja
6
Realizacja projektów w partnerstwie przynosi korzyści zarówno
w aspektach jakościowych jak i związanych ze sprawnością zarzadzania i wdrażania.
0 pkt – brak partnerstwa
1 pkt - partnerstwo dwusektorowe
2 pkt – partnerstwo trzysektorowe
0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia dla żadnej z grup na poziomie > 30% (liczony w stosunku do
wszystkich uczestników projektu
1 pkt – projekt zakłada wsparcie dla jednej grupy na poziomie > 30% (liczony w stosunku do
wszystkich uczestników projektu)
2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla każdej z ww. grup na poziomie > 30% (liczony w stosunku
do wszystkich uczestników projektu)
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia
wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu
socjalnym;
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP
1

Nazwa kryterium
2

Źródło informacji
3

Waga
4

Punktacja
5
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)
k)

Definicja
6
osoby przebywające w pieczy zastępczej5 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;
osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich;
osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty;
osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci
z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020;
członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z
niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na
konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
osoby niesamodzielne;
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego- realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020;
osoby odbywające kary pozbawienia wolności6;
osoby korzystające z PO PŻ.

0 pkt –nieobejmowanie wsparciem osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki lub objęcie mniej niż 10% ww. grupy
1 pkt –objęcie wsparciem co najmniej 10% i poniżej 30% osób lub rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki
2 pkt –objęcie wsparciem co najmniej 30% osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki

5
6

W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W ramach działania 8.1 nie ma możliwości wsparcia dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP
1

Nazwa kryterium
2

4.

Projekt realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich
jednostki organizacyjne przy wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań
zgodnie z ustawą 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.

Wniosek
o dofinansowanie

5.

Projekt uwzględnia działania skierowane do zidentyfikowanych
obszarów wsparcia.

Wniosek
o dofinansowanie

6.

Komplementarność projektu z inicjatywami zaplanowanymi w ramach
programu SSD.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

7.

W projekcie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem
środków EFS w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt

8-.

Projekt komplementarny z Programem Operacyjnym Pomoc
Żywnościowa 2014-2020.

Źródło informacji
3

Wniosek
o dofinansowanie

Waga
4

2

2

Punktacja
5

Definicja
6

0 lub 2 pkt

W celu zapewnienia skoordynowanej i komplementarnej realizacji projektów na danym
terytorium (gmina/powiat), preferuje się realizację projektów przez jednostki samorządu
terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne przy wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań.
0 pkt – projekt nie jest realizowany przy wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań
2 pkt – projekt jest realizowany przy wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań

0 lub 3 pkt

0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia obszarów zidentyfikowanych terytorialnie i problemowo,
które zostały wskazane w dokumentacji konkursowej
3 pkt – projekt zakłada wsparcie obszarów zidentyfikowanych terytorialnie i problemowo, które
zostały wskazane w dokumentacji konkursowej
W celu przeciwdziałania depopulacji, kryterium ma na celu premiowanie projektów
zakładających działania spójne z założeniami Programu SSD.
0 pkt – projekt nie jest komplementarny z Programem SSD,
5 pkt – projekt komplementarny z Programem SSD.
Preferencje dla projektów, w których zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z
udziałem środków EFS w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 (np. w ramach
objęcia wsparciem osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w
szczególności wypracowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
umieszczonych w bazie rezultatów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
0 pkt – w projekcie nie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem środków EFS
w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013;

1
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0 lub 4 pkt

2 pkt - w projekcie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem środków EFS w
ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013.
Preferencje dla projektów zakładających objęcie wsparciem osób lub rodzin korzystających
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w szczególności w postaci aktywnej
integracji, a zakres wsparcia nie będzie powielał działań z POPŻ w ramach działań
towarzyszących.
0 pkt – projekt nie zakłada objęcia wsparciem osób lub rodzin korzystających z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
4 pkt - projekt zakłada objęcie wsparciem osób lub rodzin korzystających z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP
1

Nazwa kryterium
2

Źródło informacji
3

Waga
4

Punktacja
5

9.

Projekt w ramach usług pieczy zastępczej zakłada działania
zapewniające opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych formach pieczy
zastępczej.

Wniosek o
dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

10.

Projekt kompleksowy łączący wsparcie rodziny i wsparcie pieczy
zastępczej oraz zakładający partnerstwo lub współpracę OPS i PCPR lub
innych jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej lub innych służb działających na rzecz dziecka i rodziny.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

Definicja
6
Preferencje dla rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.
0 pkt – projekt nie zakłada działań zapewniających opiekę
i wychowanie dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej;
2 pkt - projekt zakłada działania zapewniające opiekę
i wychowanie dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
Preferencje dla kompleksowych projektów łączących wsparcie rodziny i wsparcie pieczy
zastępczej oraz zakładających partnerstwo lub współpracę OPS i PCPR lub innych jednostek
organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub innych służb działających na
rzecz dziecka i rodziny.
0 pkt – projekt nie zakłada kompleksowości wsparcia oraz partnerstwa lub współpracy pomiędzy
ww. podmiotami;
2 pkt - projekt zakłada kompleksowość wsparcia oraz partnerstwo lub współpracę pomiędzy
ww. podmiotami.
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Oś priorytetowa

VIII Integracja społeczna

Działanie

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Cel szczegółowy

Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie

Rozwój usług opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium W/B

1

2

3

4

1.

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione wysokiej jakości wsparcie świadczone
w ramach:
usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub/i
usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Definicja
5
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:
usługi
asystenckie
są
świadczone
dla
osób
z
niepełnosprawnościami,
usługi opiekuńcze są świadczone dla osób potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci
z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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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 finansowanie ze środków EFS w ramach
danego projektu miejsc świadczenia usług opiekuńczych stworzonych przez
danego beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 lata.

2.

3.

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione finansowanie ze środków EFS miejsc
świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniona deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych
świadczonych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (za wyjątkiem dzieci
do lat 3).

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie
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Bezwzględny

Bezwzględny

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 finansowanie ze środków EFS w ramach
danego projektu miejsc świadczenia usług asystenckich stworzonych przez
danego beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 lata.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
c)
konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
d) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Realizowane
projekty
przewidują
wyłącznie
rozwój
zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad osobami potrzebującymi
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Deinstytucjonalizacja usług to proces przejścia od opieki instytucjonalnej do
usług świadczonych w społeczności lokalnej, realizowany w oparciu o
„Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej
do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z
jednej strony rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, z drugiej
– stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej.
Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, mająca
zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej.
Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej to usługi świadczone w
interesie ogólnym, umożliwiające osobom potrzebującym wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu niezależne życie w środowisku lokalnym. Dalsza
definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
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Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020.
Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 w ramach działania 8.1 (usługi
społeczne w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu) wsparcie kierowane jest do osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób
starszych i z niepełnosprawnościami (za wyjątkiem dzieci do lat 3), które ze
względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub
wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Wniosek
o dofinansowanie

4.

Bezwzględny

Wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia
liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz
liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności
lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz
liczby osób objętych tymi usługami nie dotyczy wsparcia dla usług
opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych. Obowiązek
zwiększania liczby osób objętych usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego
wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez beneficjenta.
Zwiększanie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych
niestacjonarnie/w miejscu zamieszkania odbywa się poprzez zwiększanie
liczby opiekunów świadczących usługi. Zwiększanie liczby miejsc świadczenia
usług opiekuńczych w formach stacjonarnych odbywa się poprzez tworzenie
miejsc:
a) stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego;
b) stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, w
których realizowane są usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej.

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniony wzrost liczby miejsc świadczenia usług
opiekuńczych lub/i asystenckich.
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Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostępu
do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w ramach
opieki wytchnieniowej.
Wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby
miejsc świadczenia usług asystenckich w społeczności lokalnej oraz liczby
osób objętych usługami asystenckimi świadczonymi w społeczności lokalnej
przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wsparcie dla zwiększania liczby
miejsc świadczenia usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby
asystentów świadczących usługi w społeczności lokalnej, funkcjonujących w
ramach nowych podmiotów lub podmiotów istniejących.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Wsparcie w ramach projektu nie może powodować:
- zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub
opiekuńczych,
- zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze
środków innych niż europejskie.
5.

6.

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniona niezastępowalność środków i zachowanie co
najmniej dotychczasowego poziomu finansowania.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie
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Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
W przypadku usług opiekuńczych zachowanie trwałości po zakończeniu
realizacji projektu obejmuje co najmniej okres odpowiadający okresowi
realizacji projektu. Obowiązek zachowania trwałości nie dotyczy miejsc
świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.
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W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione zachowanie trwałości nowoutworzonych
miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich.

W przypadku usług asystenckich zachowanie trwałości po zakończeniu
realizacji projektu obejmuje co najmniej okres odpowiadający okresowi
realizacji projektu.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.
Wnioskodawca na etapie rekrutacji do projektu zobligowany jest do
rekrutowania w pierwszej kolejności osób, 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 2004r. o pomocy społecznej.

Wniosek
o dofinansowanie

7.

Bezwzględny

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione, iż w pierwszej kolejności do wsparcia
rekrutowane są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu o niskich dochodach.

8.

W ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzona indywidualna ocena sytuacji materialnej
i życiowej osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz jej opiekunów
faktycznych.

Wniosek
o dofinansowanie

371

Bezwzględny

W przypadku objęcia wsparciem w ramach projektu osób, które nie spełniają
kryterium dochodowego, Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia
kryteriów rekrutacji uwzględniające w szczególności sytuację materialną
osób obejmowanych wsparciem oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj
usług i specyfikę grupy docelowej.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Decyzja o przyznaniu osobie potrzebującej wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu lub jej opiekunom usług asystenckich lub opiekuńczych jest
poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i
życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby potrzebującej wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu oraz jej opiekunów faktycznych.
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Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP
1

1.

2.

Nazwa kryterium
2

Projekt zakłada wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych.

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniona komplementarność
projektu z narzędziami zaplanowanymi w ramach programu SSD.

Źródło informacji
3

Waga
4

Punktacja
5

Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 w ramach działania 8.1 (usługi społeczne w
zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)
wsparcie kierowane jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (za wyjątkiem
dzieci do lat 3), które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego.

Wniosek
o dofinansowanie
3

Wniosek
o dofinansowanie
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Definicja
6

2

0 lub 2 pkt

0 lub 5 pkt

Preferuje się wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu
żyjących
w jednoosobowych gospodarstwach domowych. Poprzez jednoosobowe
gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo, w którym dana osoba
zamieszkuje samotnie tj. w którym nie zamieszkują z nią inne osoby.
0 pkt – projekt zakłada wsparcia dla przedmiotowej grupy na poziomie do 30% (liczony
w stosunku do wszystkich uczestników projektu)
2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla przedmiotowej grupy na poziomie powyżej 30%
(liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu).
W celu przeciwdziałania depopulacji, kryterium ma na celu premiowanie projektów
zakładających działania spójne z założeniami Programu SSD.
0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z narzędziami zaplanowanymi
w ramach programu SSD,
5 pkt - projekt zakłada komplementarność z narzędziami zaplanowanymi w ramach
programu SSD.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP
1

Nazwa kryterium
2

Źródło informacji
3

Waga
4

Punktacja
5

Definicja
6
Podmiot ekonomii społecznej (PES):

3.

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawcą lub Partnerem projektu jest
podmiot ekonomii społecznej.

Wniosek
o dofinansowanie

3

a)

spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);

b)

jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i
zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
i)

CIS i KIS;

ii)

ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm);

c)

organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);

d)

spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub
spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z
dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z
późn. zm);

e)

koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018 r. poz. 2212 z późn. zm.);

f)

zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.

0 lub 5 pkt

0 pkt – wnioskodawca nie jest podmiotem ekonomii społecznej
5 pkt –wnioskodawcą lub partnerem projektu jest podmiot ekonomii społecznej

4.

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione, iż projekt, w co najmniej
70% skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu osiągających niskie dochody.

Wniosek
o dofinansowanie
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3

0 lub 2 pkt

Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 w ramach działania 8.1 (usługi społeczne w
zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)
wsparcie kierowane jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (za wyjątkiem
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP
1

Nazwa kryterium
2

Źródło informacji
3

Waga
4

Punktacja
5

Definicja
6
dzieci do lat 3), które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego.
Osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020.Niski 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 2004r. o pomocy społecznej.
0 pkt – projekt zakłada wsparcie dla przedmiotowej grupy na poziomie poniżej 70%
(liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu)
2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla przedmiotowej grupy na poziomie równym lub
wyższym 70%(liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu).

5.

Kompleksowy charakter projektu

Wniosek
o dofinansowanie

Kryterium ma na celu premiowanie projektów zapewniających kompleksowe wsparcie
obejmujące zarówno usługi opiekuńcze jak i asystenckie.
2

0 lub 5 pkt
0 pkt – projekt zakłada realizację tylko usług opiekuńczych lub tylko usług asystenckich
5 pkt – projekt zakłada realizację zarówno usług opiekuńczych jak i usług asystenckich
Kryterium ma na celu premiowanie wsparcia dla osób, rodzin lub środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze
objętym lokalnym lub gminnym programem rewitalizacji.

6.

Zapewnienie w ramach projektu wsparcia dla osób, rodzin lub środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze
objętym lokalnym lub gminnym programem rewitalizacji.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt

Wnioskodawca zobligowany jest wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu
obszar objęty programem rewitalizacji oraz nazwę niniejszego programu.
0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia dla przedmiotowej grupy docelowej
2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla przedmiotowej grupy docelowej
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Oś priorytetowa

VIII Integracja społeczna

Działanie

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Cel szczegółowy

Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie

Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w zakresie nadwagi, otyłości i cukrzycy
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium W/B

Definicja

1

2

3

4

5

1.

2.

Wnioskodawca zapewnia wyspecjalizowaną kadrę oraz odpowiednie zaplecze techniczne.

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty
wykonujące działalność leczniczą.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie
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Bezwzględny

Bezwzględny

Kadra zaangażowana w realizację projektu posiada odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone dokumentami, zgodnie z
wymogami określonymi w odpowiednim Regionalnym Programie
Zdrowotnym/regulaminie konkursu.
Ponadto Wnioskodawca posiada zaplecze techniczne wskazane
w odpowiednim Regionalnym Programie Zdrowotnym/regulaminie
konkursu.
W realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany jest co
najmniej jeden podmiot leczniczy.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
podmiot wykonujący działalność leczniczą oznacza:
- podmiot leczniczy, tj.:
1. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
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2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej
ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, podstawowej
opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub
położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych,
5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie
zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie
działalności leczniczej,
6. posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o
których mowa w pkt 5,
7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą
- lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę7 wykonujących zawód w ramach
działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ww.
ustawy.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.

7

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej mogą być realizowane przez fizjoterapeutę od 1 kwietnia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz.
2190).
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W ramach każdego projektu obligatoryjnie muszą zostać zrealizowane
wszystkie etapy zakładane w Regionalnym Programie Zdrowotnym, tj.:


3.

4.

Kompleksowość wsparcia.

Ograniczenie kosztów działań informacyjnych/edukacyjnych.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Bezwzględny

Etap I – badania przesiewowe, w tym również badania
stężenia glukozy we krwi/ test OGTT;

Etap II – multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą
i otyłością, w skład której będą wchodziły 3 komponenty:
dietetyczny, aktywności fizycznej, oraz interwencji
behawioralnych, mających na celu zmianę zachowań
żywieniowych uczestnika;

Działania informacyjno – edukacyjne, w tym „Edukacja na
sportowo”, realizowane w ramach Etapu I i II.
Przy czym zakres realizowanych działań musi być dostosowany do
indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu. Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.
Koszty działań informacyjnych/ edukacyjnych/ poniesione w ramach
kosztów bezpośrednich projektu stanowią nie więcej niż poziom wskazany
w odpowiednim Regionalnym Programie Zdrowotnym/regulaminie
konkursu.
Powyższe odnosi się do działań informacyjno /edukacyjnych rozumianych
jako działania merytoryczne projektu, a nie działania
informacyjno/promocyjne projektu wchodzące w katalog kosztów
pośrednich.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
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Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.
Dopuszcza się możliwość finansowania usług zdrowotnych:

5.

6.

Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują świadczeń opieki zdrowotnej,
których finansowanie jest zagwarantowane ze środków publicznych.

Zasięg terytorialny projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie
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Bezwzględny

Bezwzględny



jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki
zdrowotnej albo



po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby
zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w
okresie trwania odpowiedniego Regionalnego Programu
Zdrowotnego lub danego projektu służącego jego realizacji albo



w przypadku, gdy odpowiedni Regionalny Program Zdrowotny
przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu
świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie
niezbędne dla realizacji tego programu, jak i usługi zdrowotne
ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do
funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, opracowane w
logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy
docelowej. Taki program musi wnosić wartość dodaną np.
poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań systemowych
zwiększających skuteczność usług zdrowotnych (pomimo faktu, iż
analogiczne usługi zdrowotne są finansowane ze środków
publicznych) i powinien gwarantować funkcjonowanie
wypracowanych rezultatów (przynajmniej w zakresie rozwiązań
funkcjonalnych, czyli np. koordynacji procesu badań i leczenia)
po zakończeniu ich finansowania ze środków EFS.

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.
W celu efektywnego wydatkowania środków województwo opolskie zostało
podzielone na 5 obszarów, dla których w regulaminie konkursu zostanie
wyodrębniona pula alokacji. W świetle powyższego realizacja projektu może
odbywać się na terytorium jednego z poniższych obszarów:
1. powiat: kluczborski, namysłowski, oleski,
2. powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki,
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3.
4.
5.

powiat: opolski, m. Opole,
powiat: nyski, brzeski,
powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki.

Dopuszcza się sytuację, w której projekt realizowany na jednym z ww.
obszarów nie obejmie swoim zasięgiem całego obszaru.
Każdorazowo w regulaminie konkursu zostaną wskazane obszary, na
których będzie możliwa realizacja projektów.

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.
Realizacja projektu jest zgodna z zapisami właściwego Regionalnego
Programu Zdrowotnego, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
W projekcie należy zastosować również stawki jednostkowe opracowane na
podstawie „Metodologii wyliczania stawek jednostkowych dla programu pn.
„Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi,
otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”, na lata
2016-2020, stanowiącej część Regionalnego Programu Zdrowotnego.
7.

Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim Regionalnym Programem Zdrowotnym.

Wniosek
o dofinansowanie
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Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać
dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości
dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP
1

Nazwa kryterium
2

Źródło informacji
3

Waga
4

Punktacja
5

Definicja
6
Preferencja dla projektów, które zakładają nawiązanie współpracy z jednostkami
OPS/PCPR/organizacjami pozarządowymi. Jako element uzupełniający projektu
zakładającego współpracę z OPS/PCPR są obligatoryjne szkolenia skierowane do
pracowników socjalnych/asystentów rodziny/innych osób pracujących z osobami lub
rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1.

W projekcie przewidziano współpracę z jednostkami OPS/PCPR organizacjami
pozarządowymi.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt

2.

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka
Zdrowotna na podstawie zawartej umowy z Płatnikiem.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 1 pkt

3.

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze
środków UE, krajowych lub innych źródeł.

0 pkt – projekt nie przewiduje współpracy z jednostkami OPS/PCPR/organizacjami
pozarządowymi i szkoleń skierowanych do pracowników socjalnych/asystentów
rodziny/innych osób pracujących z osobami lub rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w przypadku współpracy z OPS/PCPR.
2 pkt – projekt przewiduje współpracę z jednostkami OPS/PCPR/organizacjami
pozarządowymi i szkolenia skierowane do pracowników socjalnych/asystentów
rodziny/innych osób pracujących z osobami lub rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w przypadku współpracy z OPS/PCPR.
Celem realizacji projektu z udziałem POZ jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału
kadry medycznej/zasobów lokalowych/sprzętowych POZ. Wnioskodawca lub partner jest
podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z
Płatnikiem.
0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Wniosek
o dofinansowanie

2
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0, 1 lub 3
pkt

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych interwencji preferowane będą projekty
zakładające komplementarność z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze
środków UE, krajowych lub innych źródeł.
Warunkiem koniecznym do określenia działań /projektów jako komplementarne jest ich
uzupełaniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.
0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z innymi przedsięwzięciami
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP
1

Nazwa kryterium
2

Źródło informacji
3

Waga
4

Punktacja
5

1 pkt - projekt zakłada komplementarność z jednym przedsięwzięciem
współfinansowanym ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.
3 pkt - projekt zakłada komplementarność z co najmniej dwoma przedsięwzięciami
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.
Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z
wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców
będących stolicami powiatów. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do
dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast
lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w
załączniku nr 2 do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu
konkursu.

Wniosek
o dofinansowanie

4.

Definicja
6

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w szczególności miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

2

0 lub 2 pkt

W województwie opolskim miasta średnie to zarazem miasta średnie tracące funkcje
społeczno-gospodarcze, tj. załączniki nr 1 i 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze obejmują te same miasta (Brzeg,
Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie).
0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich spośród miast wskazanych
w załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej jednego miasta średniego
spośród miast wskazanych w załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu.

382

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
wersja nr 40, czerwiec 2020 r.

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020
INTEGRACJA SPOŁECZNA
- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

383

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
wersja nr 40, czerwiec 2020 r.

Oś priorytetowa

VIII Integracja społeczna

Działanie

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Cel szczegółowy

Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie

Kompleksowa opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter kryterium
W/B

1

2

3

4

5

Bezwzględny

Realizowane projekty przewidują wyłącznie rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki
medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o których
mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze
zdrowia na lata 2014-2020.
Deinstytucjonalizacja opieki medycznej to proces przejścia od usług świadczonych
w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności
realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych”.
Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 w ramach działania 8.1 (usługi zdrowotne w
zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),
wsparcie kierowane jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
które ze względu na podeszły wiek, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia
w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych
czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest skala
Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę
innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie
jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie,
ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz
kontrolowanie czynności fizjologicznych. Do projektu będą kwalifikowane osoby, które
otrzymały od 0 do 80 punktów.
Dopuszcza się możliwość finansowania usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych,
pielęgnacyjnych niezbędnych do realizacji celów projektu:

jeżeli nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli
wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo

po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać
sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie realizacji wsparcia
danego uczestnika w ramach projektu albo

w przypadku gdy projekt przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w
katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie

1.

Deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami
potrzebującymi
wsparcia
w
codziennym
funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, w tym
osobami z niepełnosprawnościami

Wniosek
o dofinansowanie

384

Definicja
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niezbędne dla realizacji tego przedsięwzięcia, ale obejmujące także usługi
zdrowotne ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego
systemu opieki zdrowotnej, opracowane w logiczną całość oraz skierowane do
zdefiniowanej grupy docelowej, mogą być uznane za wykraczające poza zakres
świadczeń gwarantowanych i niezastępujące świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Takie przedsięwzięcie musi wnosić
wartość dodaną np. poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań systemowych
zwiększających skuteczność usług zdrowotnych (pomimo faktu, iż analogiczne
usługi zdrowotne są finansowane ze środków publicznych) i powinno
gwarantować funkcjonowanie wypracowanych rezultatów (przynajmniej w
zakresie rozwiązań funkcjonalnych, czyli np. koordynacji procesu badań i
leczenia) po zakończeniu ich finansowania ze środków EFS.

Wsparcie działalności lub tworzenia nowych
dziennych domów opieki medycznej jest realizowane
2.
zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach PO
WER.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

385

Wsparcie dużych instytucji o charakterze opiekuńczo – leczniczym i opiekuńczo - pobytowym
świadczących usługi długoterminowej pomocy dla osób starszych, w tym
z niepełnosprawnościami jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy będzie prowadziło do
deinstytucjonalizacji form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym
z niepełnosprawnościami.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Realizowane w projekcie wsparcie działalności lub tworzenia nowych dziennych domów
opieki medycznej musi być zgodne ze standardem Dziennych Domów Opieki Medycznej
(DDOM) wypracowanym w ramach PO WER, przyjętym przez Komitet Sterujący,
stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. Wsparcie udzielane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO) nie może
dotyczyć DDOM utworzonych w ramach PO WER. Ponadto wsparcie udzielane w ramach RPO
WO nie może zostać przeznaczone na finansowanie trwałości nowo utworzonych DDOM w
ramach PO WER lub RPO WO (jeśli dotyczy).
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Zachowanie trwałości nowoutworzonych placówek
opieki medycznej.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki
4. zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty
wykonujące działalność leczniczą.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

3.
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Zachowanie trwałości po zakończeniu realizacji projektu obejmuje co najmniej okres
odpowiadający okresowi realizacji projektu.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący
działalność leczniczą oznacza:

podmiot leczniczy, tj.:
1. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo
przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania
działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium,
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki
zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
podstawowej opiece zdrowotnej,
4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych,
5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w
zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności
leczniczej,
6. posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których
mowa w pkt 5,
7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę wykonujących zawód w ramach
działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ww.
ustawy.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
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b)

konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Teleopieka medyczna jako forma opieki medycznej
nad
osobami
starszymi,
w
tym
z
niepełnosprawnościami

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Usługi zdrowotne kierowane są wyłącznie do osób
6. zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

5

LP
1

1.

Nazwa kryterium
2

Projekt zakłada usługi dla osób potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, w
tym
osób
z
niepełnosprawnościami
żyjących
w
jednoosobowych gospodarstwach domowych.

Źródło informacji
3

Waga
4

3
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Teleopiece medycznej będącej formą zdeinstytucjonalizowanej opieki medycznej nad
osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami musi towarzyszyć tworzenie nowych
miejsc świadczenia usług zdrowotnych. Warunek ten wynika z wymogu zapewnienia
kompleksowości wsparcia w ramach działań w projektach.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodna 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, z wyłączeniem osób odbywających karę
pozbawienia wolności (nie dotyczy osób objętych dozorem elektronicznym).
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w
części dotyczącej spełnienia tego kryterium.

Punktacja
5

Definicja
6

0 lub 2 pkt

Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 w ramach działania 8.1 (usługi
zdrowotne w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu), usługi kierowane są do osób potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na podeszły wiek, w
tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest skala
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1

Nazwa kryterium
2

Źródło informacji
3

Waga
4

Punktacja
5

Definicja
6
Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na
opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia
codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i
schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny
osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Do
projektu będą kwalifikowane osoby, które otrzymały od 0 do 80 punktów.

Wniosek
o dofinansowanie

Poprzez jednoosobowe gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo, w
którym dana osoba zamieszkuje samotnie tj., w którym nie zamieszkują z nią inne
osoby.

2.

Projekt realizowany przy współpracy
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

3.

4.

z

jednostkami

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

Komplementarność projektu z narzędziami zaplanowanymi
w ramach programu SSD.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

Komplementarność projektu do innych przedsięwzięć
współfinansowanych ze środków UE, krajowych lub innych
źródeł.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 - 3 pkt
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0 pkt – projekt zakłada wsparcia dla przedmiotowej grupy na poziomie do 30%
(liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu).
2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla przedmiotowej grupy na poziomie powyżej
30% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu).
Celem realizacji projektu we współpracy z jednostkami ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadry medycznej/
zasobów lokalowych/sprzętowych AOS.
0 pkt - projekt nie zakłada współpracy z jednostkami AOS,
2 pkt - projekt zakłada współpracę z jednostkami AOS.
W ramach przeciwdziałania depopulacji, kryterium ma na celu premiowanie
projektów zakładających działania spójne z założeniami Programu SSD, w ramach
Pakietu IV. Złota jesień.
0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z narzędziami zaplanowanymi w
ramach programu SSD, Pakiet IV Złota jesień,
5 pkt - projekt zakłada komplementarność z narzędziami zaplanowanymi w
ramach programu SSD, pakiet IV Złota jesień.
W celu zwiększenia efektywności prowadzonych interwencji preferowane będą
projekty zakładające komplementarność z innymi przedsięwzięciami
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.
Warunkiem koniecznym do określenia działań /projektów jako komplementarne
jest ich uzupełaniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.
0 pkt - projekt nie zakłada komplementarność z innymi przedsięwzięciami
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.
1 pkt - projekt zakłada komplementarności z jednym przedsięwzięciem
współfinansowanym ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.
3 pkt - projekt zakłada komplementarność z co najmniej dwoma
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych
źródeł.
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1

5.

Nazwa kryterium
2

Dostępność do usług zdrowotnych.

Źródło informacji
3

Wniosek
o dofinansowanie

Waga
4

2

Punktacja
5

0 lub 5 pkt

Definicja
6
W zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, wnioskodawca
zapewnia kompleksowy dostęp do usług zdrowotnych tj. opieki domowej i
transportu do miejsca świadczenia usługi w przypadku gdy:
stan zdrowia osoby potrzebującej wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, w tym osoby z
niepełnosprawnościami nie pozwala na korzystanie przez nią z usług
poza domem lub
nie ma możliwości dotarcia do miejsca świadczenia usługi środkiem
transportu publicznego lub dojazd ten przekracza 30 minut.
0 pkt – projekt zakłada wsparcia dla osób mających utrudniony dostęp do usług
zdrowotnych do 50% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu),
5 pkt – projekt zakłada wsparcia dla osób mających utrudniony dostęp do usług
zdrowotnych na poziomie powyżej 50% (liczony w stosunku do wszystkich
uczestników projektu).
W ramach projektu wypracowane zostaną trwałe rozwiązania zapewniające
wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób
potrzebujących wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na
podeszły wiek, w tym osób z niepełnosprawnościami.

6.

Premiowanie projektów trwale podnoszących jakość usług
medycznych

Wniosek
o dofinasowanie

7.

Kontynuacja opieki medycznej po opuszczeniu szpitala lub
ZOL.

Wniosek
o dofinasowanie

2

2

389

0 lub 2
pkt

0, 1 lub 2
pkt

0 pkt – w projekcie nie zostaną wypracowane trwałe rozwiązania zapewniające
wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do osób potrzebujących wsparcia
w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, w tym osób z
niepełnosprawnościami.
2 pkt – w projekcie zostaną wypracowane trwałe rozwiązania zapewniające
wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do osób potrzebujących wsparcia
w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, w tym osób z
niepełnosprawnościami.
W projekcie przewidziano działania, w ramach których wsparcie otrzymają
pacjenci po opuszczeniu szpitala lub ZOL w celu kontynuacji leczenia
i opieki po hospitalizacji.
Wybór szpitala/i z którym/i zostanie nawiązana współpraca oraz podpisanie
porozumienia (deklaracji współpracy) z każdym szpitalem wskazanym
we wniosku, musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
W przypadku przyjęcia projektu do realizacji, wnioskodawca przed dniem
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu zostanie zobligowany do
dostarczenia porozumienia (deklaracji współpracy).
Wnioskodawca zobligowany jest więc wskazać we wniosku o dofinansowanie
projektu nazwę szpitala/i, z którym/i zostanie zawiązana współpraca i sposób
dokumentowania tej współpracy. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie
realizacji projektu.
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1

Nazwa kryterium
2

8.

Wnioskodawca lub/i Partner jest podmiotem wykonującym
działalność leczniczą i udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej.

9.

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w
szczególności miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze.

Źródło informacji
3

Wniosek
o dofinasowanie

Waga
4

Punktacja
5

2

0 lub 2
pkt

2

0 lub 2 pkt

Definicja
6
0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań, w ramach których wsparcie
otrzymają pacjenci po opuszczeniu szpitala lub ZOL w celu kontynuacji leczenia i
opieki po hospitalizacji;
1 pkt - w projekcie przewidziano działania, w ramach których 20 % uczestników
projektu stanowić będę pacjenci po opuszczeniu szpitala lub ZOL w celu
kontynuacji leczenia i opieki po hospitalizacji;
2 pkt – w projekcie przewidziano działania, w ramach których 40 % uczestników
projektu stanowić będę pacjenci po opuszczeniu szpitala lub ZOL w celu
kontynuacji leczenia i opieki po hospitalizacji.
Celem jest premiowanie projektów, w których Wnioskodawca lub/i Partner jest
podmiotem
wykonującym
działalność
leczniczą
i udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) na podstawie zawartej umowy o udzielenie świadczeń opieki
zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia.
0 pkt - Wnioskodawca i Partner nie jest POZ,
2 pkt - Wnioskodawca lub/i Partner jest POZ.
Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców
z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys.
mieszkańców będących stolicami powiatów. Lista miast średnich wskazana jest
w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących
funkcje społeczno-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do wspomnianego
dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
W województwie opolskim miasta średnie to zarazem miasta średnie tracące
funkcje społeczno-gospodarcze, tj. załączniki nr 1 i 2 do dokumentu pn.
Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno -gospodarcze obejmują
te same miasta (Brzeg, Kędzierzy-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa,
Prudnik, Strzelce Opolskie).

Wniosek
o dofinansowanie

0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, spośród miast
wskazanych w załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu.
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1

Nazwa kryterium
2

Źródło informacji
3

Waga
4

Punktacja
5

Definicja
6
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej jednego miasta średniego
spośród miast wskazanych w załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu.
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Oś priorytetowa

VIII Integracja społeczna

Działanie

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Cel szczegółowy

Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie

Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

1.

2.

Wnioskodawca zapewnia wyspecjalizowaną kadrę oraz
odpowiednie zaplecze techniczne.

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej
są realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Charakter
kryterium W/B
4

Bezwzględny

Bezwzględny
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Definicja
5
Kadra zaangażowana w realizację projektu posiada odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie
potwierdzone dokumentami, zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednim regionalnym
programie polityki zdrowotnej/regulaminie konkursu. Kadra świadczy usługi m.in. w oparciu o
Ewidence Based Medicine.
Ponadto Wnioskodawca posiada zaplecze techniczne wskazane w odpowiednim regionalnym
programie polityki zdrowotnej/regulaminie konkursu.
W realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany jest co najmniej jeden podmiot
leczniczy.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić
projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący
działalność leczniczą oznacza:
- podmiot leczniczy, tj.:
1.
przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej,
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2.
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3.
jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane
przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra
Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze
organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, podstawowej opieki
zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki
zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej,
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instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych,
5.
fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w
zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
6.
posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa
w pkt 5,
7.
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
8.
jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą
- lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę8 wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej
jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ww. ustawy.

3.

Kompleksowość wsparcia w ramach projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić
projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Kompleksowość wsparcia oznacza:
objęcie grupy docelowej pakietem specjalistycznych usług poprzez realizację dwóch następujących
modułów określonych w regionalnym programie zdrowotnym pn. Program poprawy opieki nad
matką i dzieckiem w ramach programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla
rodziny”:

Moduł 1: Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,

Moduł 2: Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego
(za wyjątkiem wsparcia w postaci leczenia dzieci paliwizumabem, gdyż lek ten od stycznia
2019 r. podlega refundacji w ramach NFZ).
Bezwzględny
W projekcie muszą być uwzględnione wszystkie rodzaje wsparcia przewidziane dla danego modułu
oprócz wyjątku wskazanego dla Modułu 2. Przy czym zakres realizowanych działań musi być
dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu.
Powyższe doprowadzić ma do zmniejszenia zachorowalności i umieralności wśród niemowląt oraz
obniży występowanie wad rozwojowych, a tym samym zmniejszy koszty opieki w przyszłości.
Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 działania z zakresu podnoszenia kwalifikacji
i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowią jedynie część kompleksowego projektu
i są uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.

8

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej mogą być realizowane przez fizjoterapeutę od 1 kwietnia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz.
2190).
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Moduł 3, o którym mowa w ww. regionalnym programie zdrowotnym tj. Profilaktyka zakażeń
pneumokokowych nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie, w związku z tym, iż niniejsze
wsparcie od roku 2017 jest refundowane przez NFZ.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić
projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Koszty działań informacyjnych/ edukacyjnych/ poniesione w ramach kosztów bezpośrednich
projektu stanowią nie więcej niż poziom wskazany w odpowiednim regionalnym programie polityki
zdrowotnej/regulaminie konkursu.

4.

5.

Ograniczenie kosztów działań
informacyjnych/edukacyjnych.

Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie
zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których
finansowanie jest zagwarantowane ze środków
publicznych.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Powyższe odnosi się do działań informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako działania
merytoryczne projektu, a nie działania informacyjno/promocyjne projektu wchodzące w katalog
kosztów pośrednich.
Bezwzględny
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić
projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Dopuszcza się możliwość finansowania usług zdrowotnych:

jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo

Bezwzględny
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po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana
danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania odpowiedniego Regionalnego
Programu Zdrowotnego lub danego projektu służącego jego realizacji albo



w przypadku, gdy odpowiedni Regionalny Program Zdrowotny przewiduje zarówno usługi
zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i
jednocześnie niezbędne dla realizacji tego programu, jak i usługi zdrowotne
ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki
zdrowotnej, opracowane w logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy
docelowej. Taki program musi wnosić wartość dodaną np. poprzez wprowadzanie nowych
rozwiązań systemowych zwiększających skuteczność usług zdrowotnych (pomimo faktu,
iż analogiczne usługi zdrowotne są finansowane ze środków publicznych) i powinien
gwarantować funkcjonowanie wypracowanych rezultatów (przynajmniej w zakresie
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rozwiązań funkcjonalnych, czyli np. koordynacji procesu badań i leczenia) po zakończeniu
ich finansowania ze środków EFS.

6.

7.

Zasięg oddziaływania projektu.

Projekt jest realizowany zgodnie
z odpowiednim Regionalnym Programem Zdrowotnym.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
c)
konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić
projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
d) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
W celu efektywnego wydatkowania środków województwo opolskie zostało podzielone na 5
obszarów, dla których w regulaminie konkursu zostanie wyodrębniona pula alokacji. W świetle
powyższego realizacja projektu może wyłącznie objąć terytorium jednego z obszarów obejmującego:
1. powiat: kluczborski, namysłowski, oleski,
2. powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki,
3. powiat: opolski, m. Opole,
4. powiat: nyski, brzeski,
5. powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki.
W ramach każdego z ww. obszarów zostanie wybrany do realizacji jeden projekt. Wnioskodawca musi
złożyć wniosek o dofinansowanie wykorzystujący całą dostępną alokację w danym obszarze.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić
projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne
z zakresem odpowiedniego regionalnego programu polityki zdrowotnej, który jest załącznikiem do
regulaminu konkursu. W projekcie należy również zastosować stawki jednostkowe opracowane na
podstawie „Metodologii wyliczania stawek jednostkowych dla programu pn. Program poprawy opieki
nad matką i dzieckiem w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie
dla Rodziny”, na lata 2016-2020, stanowiącej część właściwego Regionalnego Programu
Zdrowotnego.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić
projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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LP
1

1.

2.

3.

4.

Nazwa kryterium
2
Projekt preferuje świadczenie usług dla osób
zamieszkałych w miejscowościach poniżej 20 000
mieszkańców i/lub z obszarów wiejskich.

Preferencje dla projektów zakładających wsparcie dla
matek samotnych oczekujących na dziecko i/lub
opiekunów prawnych samotnie wychowujących dziecko..

Projekt przewiduje szkolenia dla personelu służb
świadczących usługi zdrowotne w obszarze opieki
okołoporodowej.

Projekt realizowany przy współpracy z jednostkami
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji Waga Punktacja
3
4
5

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 ,2 lub 3
pkt

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 3
pkt

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

1

1

0 lub 2
pkt

0 lub 2
pkt

Definicja
6

Wprowadzenie kryterium wynika z potrzeby zapewnienia dostępu do usług dla osób zamieszkałych
w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub z obszarów wiejskich, przy czym obszary
wiejskie definiowane są zgodnie ze statystyką publiczną.
0 pkt – projekt nie zakłada świadczenia usług dla preferowanej grupy
2 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób zamieszkałych w miejscowościach poniżej 20 000
mieszkańców na poziomie powyżej 30% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu)
3 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich na poziomie
powyżej 40% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu).
Preferencje dla projektów zakładających wsparcie w pierwszej kolejności dla matek samotnych
oczekujących na dziecko i/lub opiekunów prawnych samotnie wychowujących dziecko.
0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia w ww. zakresie
3 pkt – projekt zakłada wsparcie w ww. zakresie
Za osobę samotnie oczekującą na dziecko/ wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo
opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest:

panną, kawalerem,

wdową, wdowcem,

rozwódką, rozwodnikiem albo

osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
i samotnie oczekuje na dziecko/ wychowuje dziecko.
Preferencja odnosi się do projektów zakładających podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego
w zakresie umiejętności interpersonalnych.
Celem preferencji jest podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz pacjenta (m.in. kobiety
w okresie ciąży, porodu, połogu, w tym w szczególności z zakresu ryzyka okołoporodowego).
0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia ww. zakresie
2pkt – projekt zakłada wsparcie ww. zakresie.
Celem realizacji projektu we współpracy z jednostkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest
efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadry medycznej/ zasobów lokalowych/sprzętowych
AOS.
Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym świadczącym usługi zdrowotne w zakresie
AOS (posiada kontrakt z Płatnikiem).
0 pkt – projekt nie zakłada współpracy z jednostkami AOS
2 pkt – projekt zakłada współpracę z jednostkami AOS.

5.

W projekcie przewidziano współpracę z jednostkami
OPS/PCPR/organizacjami pozarządowymi/partnerami

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 1 lub 2 Preferencja dla projektów, które zakładają nawiązanie partnerstwa z jednostkami
pkt
OPS/PCPR/organizacjami pozarządowymi/partnerami społecznymi w szczególności w zakresie
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LP
1

Nazwa kryterium
2

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji Waga Punktacja
3
4
5

społecznymi reprezentującymi interesy i zrzeszającymi
podmioty świadczące usługi w zakresie POZ.

6.

7.

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym
działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na
podstawie zawartej umowy z Płatnikiem.

Komplementarność projektu z inicjatywami
zaplanowanymi w ramach programu SSD.

Definicja
6

sprawowania opieki nad kobietą i dzieckiem w okresie okołoporodowym, tj. w okresie ciąży,
porodu, połogu oraz nad noworodkiem.
0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa z jednostkami OPS/PCPR/organizacjami
pozarządowymi/partnerami społecznymi
1 pkt - projekt zakłada partnerstwo z jedną jednostką OPS/PCPR/organizacją pozarządową/
partnerem społecznym
2 pkt – projekt zakłada partnerstwo z więcej niż jedną jednostką OPS/ PCPR/partnerami
społecznymi/ organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacją pozarządową reprezentującą
interesy pacjentów i posiadającą, co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie sprawowania
opieki nad kobietą
i dzieckiem w okresie okołoporodowym.
Wskazane podmioty należy definiować, jako:

OPS/PCPR – jednostki organizacyjne systemu pomocy społecznej wykonujące zadania pomocy
społecznej na poziomie gminy/powiatu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej

Organizacja Pozarządowa – podmiot rozumiany zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Partner społeczny – Partner społeczny (organizacja pozarządowa, związek pracodawców,
związek pracowników), reprezentujący interesy i zrzeszający placówki podstawowej opieki
zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

1

2

0 lub 1
pkt

Celem realizacji projektu z udziałem POZ jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadry
medycznej/zasobów lokalowych/sprzętowych POZ. Wnioskodawca lub partner jest podmiotem
wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z Płatnikiem.
0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

0 lub 5
pkt

W ramach przeciwdziałania depopulacji, kryterium ma na celu premiowanie projektów
zakładających działania spójne z założeniami Programu SSD, w ramach Pakietu III Opieka żłobkowoprzedszkolna.
0 pkt – projekt nie zakłada komplementarności z narzędziami zaplanowanymi w ramach programu
SSD, Pakiet III Opieka żłobkowo-przedszkolna
5 pkt – projekt zakłada komplementarność z narzędziami zaplanowanymi w ramach programu SSD,
pakiet III Opieka żłobkowo-przedszkolna.
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LP
1

8.

9.

Nazwa kryterium
2

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami
współfinansowanych ze środków UE, krajowych lub innych
źródeł.

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym
w szczególności miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji Waga Punktacja
3
4
5

Wniosek
o dofinansowanie

2

0, 1 lub3
pkt

2

0 lub 2 pkt

Wniosek
o dofinansowanie

Definicja
6

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych interwencji preferowane będą projekty
zakładające komplementarność z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE,
krajowych lub innych źródeł.
Warunkiem koniecznym do określenia działań /projektów jako komplementarne jest ich
uzupełaniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.
0 pkt – projekt nie zakłada komplementarności z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze
środków UE, krajowych lub innych źródeł.
1 pkt – projekt zakłada komplementarność z jednym przedsięwzięciem współfinansowanym ze
środków UE, krajowych lub innych źródeł
3 pkt – projekt zakłada komplementarność z co najmniej dwoma
przedsięwzięciami
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł.
Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem
miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami
powiatów. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do wspomnianego dokumentu. Dokument pn.
Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do
regulaminu konkursu.
W województwie opolskim miasta średnie to zarazem miasta średnie tracące funkcje społecznogospodarcze, tj. załączniki nr 1 i 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze obejmują te same miasta (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice,
Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie).
0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich spośród miast wskazanych w
załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu.
2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej jednego miasta średniego spośród miast
wskazanych w załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu.
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19
w ramach działania
8.1 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH
I SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE USŁUG ZDROWOTNYCH – OPIEKI NAD OSOBAMI
STARSZYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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Kryteria formalne (TAK/NIE)
Charakter
kryterium
W/B
4

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

1.

Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli
dotyczy) uprawnieni do składania
wniosku.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

2.

Roczny obrót Wnioskodawcy i/lub
Partnera jest równy lub wyższy od
wydatków w projekcie.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

402

Definicja
5
Rodzaj potencjalnych beneficjentów (za których należy
rozumieć Wnioskodawcę i Partnerów) określony
w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 20142020", ogłoszeniu o naborze wniosków oraz procedurze
pozakonkursowej.
W przypadku projektów dotyczących zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dopuszcza się
możliwość rozszerzenia katalogu potencjalnych
beneficjentów o inne podmioty zaangażowane w realizację
działań dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19.
Ocena potencjału finansowego dokonywana jest
w kontekście planowanych wydatków założonych
w budżecie projektu. Polega ona na porównaniu poziomu
wydatków z rocznymi obrotami Wnioskodawcy albo
z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnera/ów
za poprzedni zamknięty rok obrotowy.
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Kryteria formalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

Charakter
kryterium
W/B
4

Definicja
5
Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.

3.

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
Wniosek
publicznych,
o dofinansowanie
- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie (oświadczenie), wypełnionego na
podstawie instrukcji.
Bezwzględny
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.
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Kryteria formalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

Charakter
kryterium
W/B
4

Definicja

2
3
5
- art. 9 ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
*Uwaga dotycząca wszystkich kryteriów: pojęcie „region” jest równoznaczne z województwem opolskim
Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1
2
3
KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE
1.

Zgodność z prawodawstwem
unijnym.

Wniosek
o dofinansowanie

2.

Zgodność z prawodawstwem
krajowym, w tym z przepisami
ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Wniosek
o dofinansowanie

Charakter
kryterium
W/B
4

Definicja
5

Bezwzględny

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji.

Bezwzględny

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/ poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.
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Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

3.

Czy projekt jest zgodny ze
Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WO 2014-2020
– EFS (dokument aktualny na dzień
ogłoszenia procedury
pozakonkursowej - wersja przyjęta
przez Zarząd Województwa
Opolskiego Uchwałą nr 733/2015
z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn.
zmianami), w zakresie zgodności
z kartą działania, którego nabór
dotyczy.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE
Projekt skierowany do podmiotów,
których siedziba/oddział znajduje się
1.
na terenie województwa opolskiego.
( Jeżeli dotyczy. Kryterium może

Wniosek
o dofinansowanie

Charakter
kryterium
W/B
4

Bezwzględny

Definicja
5
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji.
W związku z wystąpieniem siły wyższej w postaci pandemii
koronawirusa, jeżeli działania planowane w ramach wniosku
projektowego dotyczą działań zmierzających do poprawy
sytuacji epidemicznej poprzez zapobieganie,
przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa i wywołanej
choroby COVID – 19, dopuszcza się odstępstwa od
warunków określonych w SZOOP EFS np. w zakresie typu
projektu, grupy docelowej i innych.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/ poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny
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o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji.
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Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2
zostać uszczegółowione w ramach
poszczególnych konkursów).

3

2.

3.

Wnioskodawca w okresie realizacji
prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy
inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną działalności podmiotu)
na terenie województwa opolskiego Wniosek
z możliwością udostępnienia pełnej
o dofinansowanie
dokumentacji wdrażanego projektu
oraz zapewniające uczestnikom
projektu możliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu.

Projekt jest realizowany na terenie
województwa opolskiego.

Wniosek
o dofinansowanie

Charakter
kryterium
W/B
4

Definicja
5
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.

Bezwzględny

Bezwzględny
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Działania podejmowane w ramach projektów przyczyniają
się do rozwiązywania problemów regionalnych.
Zastosowanie w/w kryterium zwiększy efektywność
wykorzystania pomocy w województwie opolskim.
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Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

4.

Kwalifikowalność wydatków
projektu

Wniosek
o dofinansowanie

Charakter
kryterium
W/B
4

Bezwzględny

407

Definicja
5
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.
Wszystkie wydatki planowane w związku z realizacją
projektu:
 są racjonalne i niezbędne do realizacji celów projektu,
 są zgodne z Taryfikatorem maksymalnych,
dopuszczalnych cen towarów i usług typowych
(powszechnie występujących) dla konkursowego i
pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których
ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu
Społecznego,
 są zgodne ze stosownymi cenami rynkowymi,
 są zgodne z załącznikiem nr 6 do Szczegółowego Opisu
Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 – EFS (dokument
aktualny na dzień ogłoszenia konkursu - wersja przyjęta
przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr
733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami),
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Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

Charakter
kryterium
W/B
4

Definicja
5
tj. Listą wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny,
 są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innymi
Wytycznymi opracowanymi na podstawie art. 5 ust.1 pkt
11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie 2014-2020 w przypadku gdy wytyczne te
określają warunki i procedury w obszarze w ramach
którego ogłaszany jest konkurs.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.

5.

Działania dotyczące zakupu towarów
lub usług zaplanowane w projekcie
Wniosek
zostały uzgodnione z właściwym
o dofinansowanie
wojewodą.

Bezwzględny
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Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

6.

Analiza popytu.

Wniosek
o dofinansowanie

Charakter
kryterium
W/B
4

Bezwzględny

409

Definicja
5
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej
spełnienia tego kryterium.
W ramach kryterium weryfikuje się czy zaplanowane
w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji
epidemiologicznej i są stricte skierowane na poprawę
sytuacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 tj. czy:
 Zaplanowane w ramach projektu działania, w tym
w szczególności w zakresie zakupu wyrobów
medycznych, są uzasadnione z punktu widzenia
rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt
(wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry
wyrobu medycznego muszą być adekwatne do zakresu
udzielanych przez podmiot świadczeń opieki
zdrowotnej lub, w przypadku poszerzania oferty
medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty
podaży świadczeń).
 W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów
medycznych, Wnioskodawca dysponuje lub
zobowiązuje się do dysponowania najpóźniej w dniu

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
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Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

Charakter
kryterium
W/B
4

Definicja
5
zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków
określonego w umowie o dofinansowanie projektu,
kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do
obsługi wyrobów medycznych objętych projektem.
 w przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów
medycznych, Wnioskodawca dysponuje lub
zobowiązuje się do dysponowania najpóźniej w dniu
zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków
określonego w umowie o dofinansowanie projektu,
infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji
i użytkowania wyrobów medycznych objętych
projektem.
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy spełnić wszystkie
trzy warunki wskazane w kryterium tj. dotyczące:
rzeczywistego zapotrzebowania na wyroby medyczne,
kadry oraz infrastruktury technicznej.
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Oś priorytetowa

VIII Integracja społeczna

Działanie

8.2 Włączenie społeczne
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Charakter
kryterium W/B

Definicja

1

2

3

4

5

Bezwzględny

Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób z niepełnosprawnościami oraz pozostałych
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej
integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym lub zdrowotnym.
Szczegółowe warunki dotyczące sposobu pomiaru i weryfikacji kryterium efektywności
społecznej 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 oraz
regulaminem konkursu/procedurą pozakonkursową.
Kryterium jest badane osobno dla każdej z wymienionych grup.

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie kryterium
efektywności społecznej na poziomie minimum 34% w odniesieniu do:
1.

- osób z niepełnosprawnościami
- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Wniosek
o dofinansowanie

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie kryterium
efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:

2.

-

osób z niepełnosprawnościami - minimum 12%.

-

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym - minimum 25%.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród osób z niepełnosprawnościami oraz
pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z
usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
Szczegółowe warunki dotyczące sposobu pomiaru i weryfikacji kryterium efektywności
zatrudnieniowej 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 i
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz regulaminem
konkursu/procedurą pozakonkursową.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
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a)

konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Biorąc pod uwagę kompleksowość wsparcia projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie
są przyjmowane do dofinansowania.

3.

Praca socjalna nie występuje samodzielnie jako usługa aktywnej integracji o
charakterze społecznym.

4.

Zachowanie trwałości podmiotów utworzonych ze środków EFS.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

5.

Minimum 20% uczestników projektu będą stanowiły osoby z
niepełnosprawnościami

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

Wniosek
o dofinansowanie

Bezwzględny

413

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Bada się czy zapewniono zastosowanie mechanizmów gwarantujących trwałość podmiotów
utworzonych ze środków EFS po zakończeniu realizacji projektu obejmującą co najmniej okres
odpowiadający okresowi realizacji projektu.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
Definicja osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz
Listą wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi
spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części
dotyczącej spełnienia tego kryterium.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6

1.

Projekt realizowany w partnerstwie wielosektorowym
(społecznym, prywatnym, publicznym).

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-2 pkt

2.

Projekt w całości skierowany jest do mieszkańców gmin o wysokim
wskaźniku ubóstwa obliczanym wg metody wzorca rozwoju i corocznie
aktualizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
(według aktualnego raportu dostępnego w dniu ogłoszenia konkursu).

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 5 pkt

3.

Projekt zakłada wsparcie dwóch grup osób:
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w
tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi.

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-2 pkt

4.

Minimum 30% uczestników projektu, którzy skorzystali ze wsparcia
w ramach usług aktywnej integracji uzyska kwalifikacje lub nabędzie
kompetencje.

Wniosek o
dofinansowanie

2
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0 lub 3 pkt

Realizacja projektów w partnerstwie przynosi korzyści zarówno w aspektach
jakościowych jak i związanych ze sprawnością zarzadzania i wdrażania.
0 pkt – brak partnerstwa
1 pkt - partnerstwo dwusektorowe
2 pkt – partnerstwo trzysektorowe
Ubóstwo jest najczęstszym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
w województwie opolskim i jego ograniczenie jest celem wszelkich działań z zakresu
polityki społecznej znajdującej się w strategii rozwoju województwa opolskiego. Wskaźnik
ubóstwa, obliczany wg metody wzorca rozwoju jest aktualizowany przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, co pozwala na analizowanie ewentualnych zmian
zachodzących w poszczególnych gminach Opolszczyzny w sposób regularny. Klasyfikacja
gmin według wskaźnika ubóstwa jest dostępna w dokumencie Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Opolu pn. Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. Opolskiem (wg
aktualnego stanu), zamieszczonego na stronie internetowej: www.ois.rops-opole.pl.
0 pkt – projekt nie jest w całości skierowany do mieszkańców gmin o wysokim wskaźniku
ubóstwa;
5 pkt – projekt jest w całości skierowany do mieszkańców gmin o wysokim wskaźniku
ubóstwa.
Definicja osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi,
w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych.
0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia dla żadnej z grup na poziomie > 30% (liczony w
stosunku do wszystkich uczestników projektu
1 pkt – projekt zakłada wsparcie dla jednej grupy na poziomie > 30% (liczony w stosunku
do wszystkich uczestników projektu)
2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla każdej z ww. grup na poziomie > 30% (liczony w
stosunku do wszystkich uczestników projektu)
Wprowadzenie 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. Powyższe nastąpi poprzez certyfikację.

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
wersja nr 40, czerwiec 2020 r.
Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6
Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od
upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną
kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej
decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte.
Zasady dotyczące sposobu definiowania i monitorowania faktu uzyskiwania kwalifikacji
zostaną określone w regulaminie konkursu/procedurze pozakonkursowej.
a etapie oceny projektu dokonywana będzie weryfikacja sposobu uznania kwalifikacji tj.
uznanie danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

0 pkt - projekt zakłada, że kwalifikacje uzyska mniej niż 30 % uczestników projektu
(liczony w stosunku do liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w projekcie).

3 pkt - projekt zakłada, że kwalifikacje uzyska minimum 30 % uczestników projektu
(liczony w stosunku do liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w projekcie).
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności objęcia wsparciem grupy znajdującej się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

5.

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

Wniosek
o dofinansowanie

2

3 lub 5 pkt

Definicja osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 oraz Listą wskaźników na poziomie projektu RPO WO 20142020. Zakres EFS.
3 pkt – na poziomie wyższym niż 20% do poziomu mniej niż 50% (liczony w stosunku do
liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
projekcie),
5 pkt – na poziomie równym lub wyższym niż 50% (liczony w stosunku do liczby osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie).
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6
Kryterium obejmuje osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w
projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS w ramach usług aktywnej integracji i które
poszukują pracy po opuszczeniu projektu (z wyłączeniem osób, które nie ukończyły 18
roku życia w chwili wejścia do projektu).

6.

Powyżej 45% osób biernych zawodowo, którzy skorzystali ze wsparcia
w ramach usług aktywnej integracji będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu
projektu

Definicja osób biernych zawodowo zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu RPO
WO 2014-2020. Zakres EFS.
Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

0 pkt – projekt zakłada, że osoby bierne zawodowo, które będą poszukiwać pracy po
opuszczeniu projektu będą stanowić ≤45% osób biernych zawodowo ujętych w grupie
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
projekcie.
5 pkt – na poziomie wyższym niż 45% (liczony w stosunku do osób biernych zawodowo
ujętych w grupie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w projekcie).
Kryterium obejmuje osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS w ramach usług aktywnej
integracji i które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu projektu (z wyłączeniem osób,
które nie ukończyły 18 roku życia w chwili wejścia do projektu).

7.

Powyżej 25% osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych, którzy skorzystali
ze wsparcia w ramach usług aktywnej integracji podejmie zatrudnienie po
opuszczeniu projektu

Definicja osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych zgodnie z Listą wskaźników
na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

0 pkt – projekt zakłada, że osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne, które
podejmą zatrudnienie po opuszczeniu projektu będą stanowić ≤25% osób biernych
zawodowo oraz osób bezrobotnych ujętych w grupie osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie.
5 pkt – na poziomie wyższym niż 25% (liczony w stosunku do osób biernych zawodowo
oraz osób bezrobotnych ujętych w grupie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w projekcie).
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Wniosek
o dofinansowanie

2

0-2 pkt

6
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do
objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną
z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.
o zatrudnieniu socjalnym;
c)
osoby przebywające w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające
w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub
opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w
pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania
i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26
października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty;
f)
osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub
uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z
niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na
konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
h) osoby niesamodzielne;
i)
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na
lata 2014-2020;
j)
osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

8.

Projekt zakłada wsparcie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia
społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z
przesłanek.
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k) osoby korzystające z PO PŻ.
Wyżej wskazane grupy osób nie stanowią w całości grupy docelowej zgodnie
z ograniczeniami wskazanymi w karcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO
2014-2020 – EFS dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w punkcie 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów.
0 pkt – nieobejmowanie wsparciem osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki lub objęcie mniej niż 10% ww. grupy
1 pkt – objęcie wsparciem co najmniej 10% i poniżej 30% osób lub rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki
2 pkt – objęcie wsparciem co najmniej 30% osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki

Wniosek
o dofinansowanie
9.

10.

1

Projekt komplementarny z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
2014-2020.

W projekcie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem
środków EFS w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013.

0 lub 4 pkt

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt

Preferencje dla projektów zakładających objęcie wsparciem osób lub rodzin
korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
w szczególności w postaci aktywnej integracji, a zakres wsparcia nie będzie powielał
działań z POPŻ w ramach działań towarzyszących.
0 pkt – projekt nie zakłada objęcia wsparciem osób lub rodzin korzystających z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
4 pkt - projekt zakłada objęcie wsparciem osób lub rodzin korzystających z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Preferencje dla projektów, w których zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z
udziałem środków EFS w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 (np. w
ramach objęcia wsparciem osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym), w szczególności wypracowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki oraz umieszczonych w bazie rezultatów w ramach Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL.
0 pkt – w projekcie nie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem
środków EFS w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013;
2 pkt - w projekcie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem środków
EFS w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013.
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