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Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania  

8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt pozakonkursowy ROPS  

w regionie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja 

społeczna. 
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KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

ELEMENT KONKURSU (ocena formalna, ocena merytoryczna) Ocena formalno - merytoryczna 

1. Projekt będzie zakładał stosowanie klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 

Definicja: 

Niniejsze kryterium pozwoli na zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku.  

Wnioskodawca zapewni, iż w projekcie dokonane zostaną co najmniej dwa zamówienia z wykorzystywaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.) lub dokonane zostaną dwa zamówienia u podmiotów 

ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień. 

2. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza termin 31 grudnia 2019 r. 

Definicja: 

Czas realizacji projektu powinien pozwolić Beneficjentowi na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz 

sprawne rozliczenie finansowe wdrażanego projektu. Zasadnym wydaje się weryfikowanie efektywności podejmowanych działań oraz wprowadzenie 

w kolejnym okresie ewentualnych modyfikacji przyczyniających się do lepszej realizacji zadań regionalnego koordynatora rozwoju ekonomii 

społecznej. 

3. Projekt zakłada współpracę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa w celu określenia 

podziału zadań i obszarów kompetencji, a także celów jakie zostaną osiągnięte w ramach tej współpracy w woj. Podkarpackim, w tym m. in. ustalenie wspólnych planów i 

zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw. 

Definicja: 

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia współpracy ROPS z OWES w celu określenia podziału zadań  i obszarów kompetencji, a także celów 
jakie zostaną osiągnięte w ramach tej współpracy ROPS współpracuje  z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, z którym wspólnie ustalają plan i 
zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw. Ww. podmioty określają podział zadań i obszarów kompetencji w szczególności w zakresie 
działań animacyjnych adresowanych do sektora publicznego, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, służących: 

 zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku (m.in. działania związane ze stosowaniem klauzul społecznych i społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych); 

 zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (w szczególności 
działania zwiększające wykorzystanie mechanizmu zlecania usług w oparciu  o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku 
publicznego i    o wolontariacie lub inne ustawy).  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1. 

 


