
 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84 / X / 2017 

Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

DZIAŁANIE 7.7 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 

1. KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU  

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

1. Co najmniej 80% uczestników projektu będzie miało możliwość otrzymania dotacji inwestycyjnych. 

Definicja: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania 

środków EFS poprzez zwiększenie ilości osób które otrzymały środki na pojęcie 

działalności gospodarczej. Nieefektywne i nieuzasadnione jest zakładanie już w fazie 

początkowej projektu, iż ponad 20% uczestników nie będzie mogło otrzymać 

wsparcia finansowego, natomiast otrzyma wyłącznie wsparcie szkoleniowe. Dlatego 

wprowadzenie przedmiotowego kryterium jest niezbędne z punktu widzenia zarówno 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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racjonalności wydatkowania środków jak i z punktu widzenia osób, które zamierzają 

rozpocząć działalność gospodarczą i inwestują swój czas w uczestnictwo w 

projekcie. 

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 3.1.1 i 4.1 wniosku. 

2. Projekt zakłada udzielenie co najmniej 155 dotacji.  

Definicja: 

Kryterium ma na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania środków dostępnych w 

ramach osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy. 

Założenie minimalnej liczby uczestników w powiązaniu z innymi kryteriami dostępu w 

szczególności z kryterium dotyczącym minimalnego odsetka osób które otrzymają 

dotację w projekcie pozwoli na obniżenie udziału kosztów administracyjnych 

przypadających na potencjalnego uczestnika. Efektem będzie wsparcie większej ilości 

osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo, co wpłynie na poprawę sytuacji osób w 

wieku aktywności zawodowej a pozostających bez zatrudnienia. 

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 3.1.1 i 4.1 wniosku. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

3. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze zgodnym z obszarem realizacji projektu, które nie otrzymały środków 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu wspieranie osób zamieszkujących na terenie ROF (Gmina 

Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów 

Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Miasto 

Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn). 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zgodność  zapisów 

zawartych w punkcie 1.8 i 3.2 wniosku o dofinansowanie (w tym kryteria rekrutacyjne). 

Fakt nieotrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinien być 

weryfikowany w oparciu o oświadczenie uczestnika projektu oraz CEIDG. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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Zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium powinny zostać zawarte w punkcie 

1.8 i 3.2 wniosku. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

4. Projekt jest zgodny z Lokalnymi/Gminnymi Programami Rewitalizacji gmin, na terenie których będzie realizowany. 

Definicja: 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania w treści wniosku 

zakresu zgodności planowanych działań z LPR/GPR zatwierdzonym przez organ 

stanowiący właściwej jednostki na dzień składania wniosku.  

W momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, wnioskodawca będzie 

zobowiązany złożyć oświadczenie, że projekt wynika z obowiązującego programu 

rewitalizacji, znajdującego się w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez 

Instytucję Zarządzającą RPO. Oświadczenie o zgodności zaplanowanych w ramach 

projektu działań z założeniami LPR poszczególnych gmin, wraz ze wskazaniem zakresu 

tej zgodności, będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie.  

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

punkcie 3.2 wniosku. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

3. KRYTERIA SPECYFICZNE PREMIUJĄCE  

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

1. Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. WAGA 10 

Definicja: 

Efektywność kosztowa projektów realizowanych przez podmioty posiadające potencjał i 

zaplecze do realizacji projektu na miejscu jego realizacji jest wyższa od projektów 

podmiotów, które ten potencjał muszą pozyskać np. wynająć, skorzystać z 

podwykonawców. Realizacja projektu przez Wnioskodawców posiadających siedzibę na 

terenie województwa podkarpackiego jest uzasadniona lokalnym charakterem wsparcia. 

Wnioskodawca powinien posiadać siedzibę, o której mowa powyżej, w okresie co 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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najmniej roku do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Główna siedziba Wnioskodawcy musi być wykazana w jego dokumentach rejestrowych. 

Wskazane kryterium nie dotyczy Partnera. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie punktu 2.7 wniosku o 

dofinansowanie projektu oraz na podstawie pisemnego oświadczenia Wnioskodawcy 

dotyczącego okresu działalności na terenie województwa podkarpackiego 

umieszczonego w punkcie 4.4 wniosku o dofinansowanie. 

 

DZIAŁANIE 8.7 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  
– ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 

1. KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU  

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

1. Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społecznej: 

a) w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – na minimalnym poziomie 34%; 
b) w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonym – na minimalnym 

poziomie 34%. 

Definicja: 

Kryterium efektywności społecznej odnosi się do odsetka uczestników projektu, którzy 

po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno 

– zatrudnieniowej, zmniejszyli dystans do zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społe00cznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020. 

Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze 

społecznym lub edukacyjnym lub zdrowotnym. 

Minimalny wymagany poziom efektywności  społecznej został określony przez 

Ministerstwo Rozwoju. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 
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Wskaźnik wymieniony w ppkt. b powinien być obligatoryjnie określany we wniosku 

o dofinansowanie w przypadku, jeżeli Beneficjent potencjalnie zakłada w projekcie 

udział osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Wówczas Beneficjent wykazuje we wniosku dwa wskaźniki efektywności -

zatrudnieniowej, tj. wskaźniki wymienione w ppkt a i b. 

W sytuacji jeżeli grupę docelową w 100% stanowią osoby niepełnosprawne ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi Beneficjent planuje we wniosku  

o dofinansowanie jedynie wskaźnik wymieniony w ppkt. b. 

Kwestia pomiarów wskaźników efektywnościowych zostanie doprecyzowana na 

poziomie Regulaminu konkursu.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów w 

podpunkcie 3.1.1 wniosku o dofinansowanie projektu, tj. Beneficjent zobowiązany jest 

do wskazania we wniosku o dofinansowanie wskaźników wynikających z 

przedmiotowego kryterium. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium.  

2. Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej: 

a. w odniesieniu do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na minimalnym poziomie – 22%, 

b. w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na minimalnym 

poziomie – 12%. 

Definicja: 

Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy 

po zakończeniu udziału w projekcie podjęli zatrudnienie. 

Efektywność zatrudnieniowa mierzona jest wśród osób  zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym. 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona, zgodnie ze sposobem określonym w 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 
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Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, z zastrzeżeniem, 

że pomiar efektywności zatrudnieniowej nie dotyczy osób biernych zawodowo lub 

bezrobotnych, które w ramach projektu realizowanego w ramach PI 9i  lub po jego 

zakończeniu  podjęły dalszą aktywizację w ramach PI 9v lub w ramach CT 8 

Wskazane w kryterium minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej zostały 

określone przez Ministerstwo Rozwoju 

Wskaźnik wymieniony w ppkt. b powinien być obligatoryjnie określany we wniosku o 

dofinansowanie w przypadku, jeżeli Beneficjent potencjalnie zakłada w projekcie udział 

osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Wówczas Beneficjent wykazuje we wniosku dwa wskaźniki efektywności -

zatrudnieniowej, tj. wskaźniki wymienione w ppkt a i b. 

W sytuacji, gdy grupę docelową w 100% stanowią osoby niepełnosprawne ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi Beneficjent planuje we wniosku o dofinansowanie 

jedynie wskaźnik wymieniony w ppkt. b. 

Kwestia pomiarów wskaźników efektywnościowych zostanie doprecyzowana na 

poziomie Regulaminu konkursu. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów w 

podpunkcie 3.1.1 wniosku o dofinansowanie projektu, tj. Beneficjent zobowiązany jest 

do wskazania we wniosku o dofinansowanie wskaźników wynikających z 

przedmiotowego kryterium. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.  
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

3. W przypadku projektów, w ramach których tworzone będą podmioty reintegracji społecznej i zawodowej projektodawca zobowiązuje się, do zachowania trwałości utworzonych w 

ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający jego realizacji, przy czym jeśli projekt trwa krócej niż 24 miesiące, czas trwałości 

nie może być krótszy iż dwa lata. 

Definicja: Wprowadzenie kryterium ma na celu zachowanie trwałości podmiotów utworzonych Stosuje się do typu/typów (nr) 3 
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ze środków EFS. Trwałość powinna być rozumiana, jako instytucjonalna gotowość 

podmiotów do świadczenia usług. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały 

zawarte w punkcie 4.1 wniosku „Trwałość i wpływ rezultatów projektu”. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

4. W przypadku, gdy projekt w zakresie aktywizacji zawodowej przewiduje realizację kursów i szkoleń, dla każdego uczestnika objętego tą formą wsparcia obligatoryjnie należy założyć 

uzyskanie przez uczestnika w wyniku realizacji tej formy wsparcia kwalifikacji lub kompetencji. 

Definicja: 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia minimalnych wymagań 

jakościowych  oferowanego wsparcia szkoleniowego. Mechanizmem gwarantującym 

efektywność wsparcia w postaci szkoleń jest zapewnienie, iż rezultatem szkolenia 

będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych 

odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020. Nabycie kwalifikacji zawodowych jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie 

odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

Zgodnie z ww. Wytycznymi 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. 

W przypadku realizacji kursów i szkoleń kończących się nabyciem kompetencji 

każdemu uczestnikowi musi zostać jednocześnie zaoferowany, kurs lub szkolenie, 

które prowadzi do uzyskania kwalifikacji. W przypadku realizacji wyłącznie kursów i 

szkoleń kończących się uzyskaniem kwalifikacji nie jest konieczne realizowanie 

szkoleń i kursów prowadzących do uzyskania kompetencji.  

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w 

projekcie. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 
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dofinansowanie projektu. 

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 

w punkcie 4.1 wniosku. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

5. W ramach projektu po opuszczeniu programu, co najmniej 56% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy. 

Definicja: 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej, a tym samym 

zmniejszenia poziomu bezrobocia. Wartość wskaźnika wynika z wartości określonej w 

RPO WP 2014 - 2020 dla Priorytetu Inwestycyjnego 9i. 

Beneficjent będzie zobowiązany do wskazania we wniosku o dofinansowanie 

wskaźnika wynikającego z przedmiotowego kryterium oraz jego pomiar poprzez 

monitoring osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (wskaźnik 

mierzony w okresie do czterech tygodni po opuszczeniu programu). 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów w 

podpunkcie 3.1.1 wniosku o dofinansowanie projektu, tj. Beneficjent  zobowiązany jest 

do wskazania we wniosku o dofinansowanie wskaźnika wynikającego z 

przedmiotowego kryterium. 

Opis znaczenia kryterium: TAK /NIE. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 

6. Beneficjent lub partner w projekcie (o ile dotyczy) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie:  

- w pracy z grupą docelową, którą zamierza objąć wsparciem oraz  
- w zakresie merytorycznym, którego dotyczy projekt. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu poprzez podmioty 

posiadające niezbędne doświadczenie. Specyfika projektów skierowanych do osób lub 

rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, stanowiących grupę 

docelową projektów jak i konieczność zapewnienia kompleksowego wsparcia 

powoduje, że ich realizacja w dużym stopniu zależy od doświadczenia Beneficjenta w 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 
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pracy z grupą docelową, którą zamierza objąć wsparciem oraz w zakresie 

merytorycznym (tj. działalność w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem), którego dotyczy projekt.  

Beneficjent ma obowiązek we wniosku o dofinansowanie przedstawić informację na 

temat projektów lub działań realizowanych na rzecz grupy docelowej i w zakresie 

merytorycznym, którego dotyczy projekt. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 
w punkcie 4.4 wniosku. 

W przypadku projektów partnerskich powyższe warunki muszą zostać spełnione, przez 

co najmniej jednego z partnerów w projekcie. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

7. Każdy uczestnik projektu podpisuje kontrakt socjalny lub dokument równoważny. 

Definicja: 

Kontrakt socjalny zawierają wyłącznie podmioty zobowiązane do tego przepisami 
prawa krajowego.  
W pozostałych przypadkach zawierany jest dokument równoważny określający 
uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań 
zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.   
Beneficjent musi we wniosku wskazać, że kontrakt lub dokument równoważny zostanie 
podpisany  przez uczestników projektu. 
 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 
w punkcie 3.2 lub 4.1 wniosku. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 
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8. Beneficjent na etapie rekrutacji preferował będzie osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie 

powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie komplementarności wsparcia w ramach RPO WP 

2014-2020 z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). W 

celu poprawy skuteczności działań na rzecz walki z ubóstwem najbardziej 

potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), w 

szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania przez grupy docelowe PO 

PŻ z usług aktywnej integracji oraz innych usług społecznych (w zależności od 

indywidualnych potrzeb i potencjału poszczególnych osób), a także współpracę 

beneficjentów EFS, w tym ośrodków pomocy społecznej z organizacjami partnerskimi i 

ich regionalnymi i lokalnymi jednostkami zajmującymi się dystrybucją żywności. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu.  
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 
w punkcie 3.2 wniosku. 
 
Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 

9. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze zgodnym z obszarem realizacji projektu, które nie korzystały z 

rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020. 

Definicja: 

Zastosowane kryterium ma na celu skierowanie wsparcia do osób zamieszkujących na 

obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Celem wprowadzenia kryterium wykluczającego z możliwości udziału w projekcie osób, 

które korzystały wcześniej ze wsparcia finansowanego ze środków EFS w takim 

samym zakresie jest dbałość o wysoką jakość realizowanych przez Wnioskodawców 

działań. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu powinny być dostosowane do 

potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie w 

taki sposób, aby umożliwiły korzystanie ze wsparcia jak największej liczbie osób. 

Rodzajowo tożsame wsparcie należy rozumieć jako usługi/ działania, których zakres, 

charakter i cel są takie same jak usługi/ działania realizowane w innych projektach 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 
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współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zgodność zapisów 

zawartych w punkcie 1.8 i 3.2 wniosku o dofinansowanie, a także zapisy dotyczące 

kryteriów rekrutacji. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. 

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

10. Projekt jest zgodny z Lokalnymi/Gminnymi Programami Rewitalizacji gmin, na terenie których będzie realizowany. 

Definicja: 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania w treści 

wniosku zakresu zgodności planowanych działań z LPR/GPR zatwierdzonym przez 

organ stanowiący właściwej jednostki na dzień składania wniosku.  

W momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, wnioskodawca będzie 

zobowiązany złożyć oświadczenie, że projekt wynika z obowiązującego programu 

rewitalizacji, znajdującego się w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez 

Instytucję Zarządzającą RPO. Oświadczenie o zgodności zaplanowanych w ramach 

projektu działań z założeniami LPR poszczególnych gmin, wraz ze wskazaniem 

zakresu tej zgodności, będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie.  

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 

w punkcie 3.2 wniosku. 

 
Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 

 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 

 2. KRYTERIA SPECYFICZNE PREMIUJĄCE  
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ELEMENT KONKURSU (ocena formalna, ocena merytoryczna) Ocena formalno-merytoryczna 

1. Wsparcie będzie kierowane wyłącznie do jednej lub kilku z wymienionych poniżej grup: 

 Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, 

 Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

 Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami 
psychicznymi. 

WAGA 10 

Definicja: 

Wymienione w kryterium kategorie osób, należą do szczególnie zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają kompleksowego 

wsparcia i stworzenia dla nich niezbędnych warunków do integracji ze 

społeczeństwem. Jest to o tyle ważne, że w/w kategorie osób należą do grup o 

najniższym wskaźniku aktywności zawodowej i mających znaczące problemy z 

poruszaniem się na rynku pracy. Ponadto, podkreślić należy, że preferowanie 

projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych jako odbiorców wsparcia 

uzasadnione jest faktem, iż grupa ta została zidentyfikowana jako znajdująca się 

w szczególnie trudnej sytuacji w województwie podkarpackim. Niepełnosprawność lub 

choroba stanowią trzecią w kolejności przyczynę korzystania z pomocy społecznej – 

27%. Ze statystyk wynika również, że osoby niepełnosprawne mają największe 

problemy ze znalezieniem pracy w porównaniu do pozostałych grup bezrobotnych. 

Niezbędne jest więc, z punktu widzenia potrzeb regionalnych, podejmowanie działań 

na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. 

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 3.2 wniosku. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową 

i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym. 
WAGA 5 

Definicja: 

Premiowane będą projekty, w których poprzez zaplanowane działania wspierane będą 

polityki horyzontalne. Działania prowadzone w ramach priorytetu będą zmierzać do 

wzmocnienia współpracy instytucji zorientowanych na rozwiązywanie problemów 

społecznych (instytucji pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia oraz 

organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej). Niezbędna jest 

integracja działań samorządów gminnych, powiatowych i województwa. Wspólne 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 
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działania zwiększą odpowiedzialność za realizowane przedsięwzięcia, co wpłynie na 

ich skuteczność i efektywność, a także wzmocni potencjał realizatorów usług. 

 

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 2.10 lub/i 4.4 wniosku. 

3. Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowić osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO 

PŻ w ramach działań towarzyszących. 

WAGA 3 

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie komplementarności wsparcia w ramach RPO WP 

2014-2020 z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).W 

celu poprawy skuteczności działań na rzecz walki z ubóstwem najbardziej 

potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), w 

szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania przez grupy docelowe PO 

PŻ z usług aktywnej integracji oraz innych usług społecznych (w zależności od 

indywidualnych potrzeb i potencjału poszczególnych osób), a także współpracę 

beneficjentów EFS, w tym ośrodków pomocy społecznej z organizacjami partnerskimi i 

ich regionalnymi i lokalnymi jednostkami zajmującymi się dystrybucją żywności. 

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 3.2 wniosku. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 

4. W przypadku projektów, w ramach których tworzone będą podmioty reintegracji społecznej i zawodowej zakłada się tworzenie 

tych podmiotów na obszarach gmin, na których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie instytucje o tożsamym zakresie 

wsparcia nie funkcjonują (nie posiadają wpisu do rejestrów prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie) oraz zakłada objęcie wsparciem mieszkańców tych samych gmin (co najmniej 50% grupy 

docelowej stanowią mieszkańcy tychże gmin). 

WAGA 2 

Definicja: 
Wprowadzenie powyższego kryterium ma na celu umożliwienie korzystania z usług 
oferowanych przez podmioty reintegracji społecznej i zawodowej osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, które do tej pory takiej możliwości nie 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3 
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miały. Podmioty integracji społecznej dysponują zróżnicowaną i komplementarną 
ofertą wsparcia dla osób wykluczonych społecznie, są sprawdzonymi w działaniu 
podmiotami zapewniającymi wszechstronne oddziaływanie na osoby znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji społeczno - zawodowej. Pozytywna ocena działalności 
tego typu podmiotów wskazuje jednoznacznie na potrzebę rozbudowywania tej 
formuły działań, zwłaszcza na obszarach, na których takie podmioty do tej pory nie 
funkcjonowały. 
 
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 wniosku. 

 

8.8 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH – ZINTEGROWANE INWESTYCJE 

TERYTORIALNE 

1. KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU  

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

1. Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez 

danego Beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Definicja: 

Wskazane  kryterium  zapewni  zwiększenia  ogólnej  liczby osób objętych usługami 

społecznymi, jak również koncentrację wsparcia na usługach świadczonych w 

środowisku lokalnym. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu . 

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 

w punkcie 4.1 wniosku. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 
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Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

2. W przypadku realizowania w ramach projektu usług asystenckich i/lub opiekuńczych Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia ww. usług po zakończeniu projektu przez 

okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu, przy czym jeśli projekt trwa krócej niż 24 miesiące okres trwałości nie może być krótszy niż dwa lata. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie trwałości świadczenia usług zaoferowanych przed 

dany podmiot w trakcie realizacji projektu, a w konsekwencji trwałości oferowanego 

wparcia po zakończeniu projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 

gotowość podmiotu do świadczenia usług. 

W celu spełnienia przedmiotowego kryterium, we wniosku o dofinansowanie należy 

zamieścić informację o zapewnieniu trwałości rozumianej jako instytucjonalna 

gotowość podmiotu do świadczenia usług w wymaganym okresie 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów w pkt. 4.1 

wniosku o dofinansowanie projektu w polu „Trwałość i wpływ rezultatów projektu”. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 

3. Działania prowadzone w ramach projektu nie służą tworzeniu lokali na terenie jakichkolwiek istniejących form opieki instytucjonalnych. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług, zgodnie 

z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. 

Formy opieki instytucjonalnej są rozumiane zgodnie z zapisami Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.: usługi 

świadczone: 

a) w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego 

pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób lub w której: 

i) usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do 

potrzeb i możliwości danej osoby); 

ii) wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi 

Stosuje się do typu/typów (nr) 4 
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potrzebami mieszkańców; 

iii) mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad 

decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki; 

iv) mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania 

razem; 

b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. 

zm.) powyżej 14 osób. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 

w punkcie 4.1 wniosku. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIENIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

4. Wnioskodawca gwarantuje, iż osoby które zamieszkują mieszkania o charakterze wspomaganym oraz mieszkania o charakterze chronionym, objęte działaniami projektu, mogą 

podejmować w pełni niezależne decyzje. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług, zgodnie z 

„Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie 

zapisów bezspornie wskazujących, że kryterium jest spełnione. Zapewnienie 

możliwości podejmowania niezależnych decyzji nie pozbawia wnioskodawcy 

wymagania od mieszkańców stosowania się do zasad obowiązujących w lokalu. 

Zasady te powinny być sporządzone przy aktywnym udziale osób mieszkających w 

danym lokalu. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 

w punkcie 4.1 wniosku. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 4 
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Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 

 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

5. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający 

okresowi realizacji projektu, przy czym jeśli projekt trwa krócej niż 24 miesiące, okres trwałości nie może być krótszy niż dwa lata.  

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie trwałości świadczenia usług zaoferowanych przed 

dany podmiot w trakcie realizacji projektu, a w konsekwencji trwałości oferowanego 

wparcia po zakończeniu projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 

gotowość podmiotu do świadczenia usług 

W celu spełnienia przedmiotowego kryterium, we wniosku o dofinansowanie należy 

zamieścić informację o zapewnieniu trwałości rozumianej jako instytucjonalna 

gotowość podmiotu do świadczenia usług w wymaganym okresie.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów w pkt. 4.1 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 

w punkcie 4.1 wniosku „Trwałość i wpływ rezultatów projektu”. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 
4 

6. Beneficjent obligatoryjnie zapewnia uczestnikom projektu przebywającym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych spersonalizowane wsparcie towarzyszące określone na 

podstawie przeprowadzonej indywidualnej diagnozy potrzeb. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie kompleksowości wsparcia udzielonego w ramach 

projektu uczestnikom projektu, które prowadzić ma do możliwie jak największego 

usamodzielnienia. 

Wsparcie towarzyszące rozumiane jest jako uzupełnienie usługi mieszkalnictwa 

wspomaganego o dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu 

formy aktywizacji społecznej. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 4 
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Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 

w punkcie 4.1 wniosku. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 

 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

7. W przypadku świadczenia w ramach projektu usług w mieszkaniach chronionych Beneficjent zapewnia, że jest stosowany standard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W przypadku świadczenia w ramach projektu usług w mieszkaniach wspomaganych Beneficjent zapewnia, że są stosowane standardy 

określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

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

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie stosowania standardów wynikających z ustawy o 

pomocy społeczne oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 

w punkcie 4.1 wniosku. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 4 

8. W przypadku realizacji wsparcia w formie usług opiekuńczych i/lub asystenckich Beneficjent na etapie rekrutacji będzie preferował osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby 

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

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Definicja: Kryterium ma na celu zapewnienie wsparcia osobom o najniższym statusie Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 
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materialnym oraz będącym w szczególnie trudnej sytuacji, które bez wsparcia 

projektowego mogłyby zostać nie objęte usługami opiekuńczymi lub asystenckimi. 

Beneficjent jest zobligowany do sformułowania odpowiednich kryteriów rekrutacyjnych 

czy też kwalifikujących do objęcia usługami. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

9. Projekt przewiduje częściową odpłatność uczestników, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, za realizowane usługi. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu wypracowanie trwałego modelu finansowania i świadczenia  

usług  po  zakończeniu  programu,  jak  najbardziej zbliżonego  do  realizowanego  

przez  państwo  bez  udziału  środków EFS. Zasady odpłatności powinny zostać 

ustalone w projekcie, jednak nie mogą być niższe niż za analogiczne usługi 

realizowanego przez JST. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 

zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. W sytuacji zaistnienia ograniczeń statutowych, 

uniemożliwiających pobieranie opłat od uczestników projektu, Beneficjent ma 

obowiązek zamieścić stosowną informację w treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 

10. W przypadku realizacji wsparcia w formie usług opiekuńczych projekt zakłada tworzenie nowych miejsc świadczenia ww. usług wyłącznie poza systemem opieki instytucjonalnej. 

Definicja: Kryterium ma na celu umożliwienie przejścia od opieki instytucjonalnej do usług 

świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi 
Stosuje się do typu/typów (nr) 1-3 
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dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności. 

Formy opieki instytucjonalnej są rozumiane zgodnie z zapisami Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nalata 2014-2020 jako usługi 

świadczone w placówce opiekuńczo -pobytowej, czyli placówce wieloosobowego 

całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób 

lub w której: 

a)usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i 

możliwości danej osoby); 

b) wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami 

mieszkańców; 

c) mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad  decyzjami, 

które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania  w ramach placówki; 

d) mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania 

razem. 

Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności, zgodnie z zapisami Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, to usługi 

umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają 

odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, 

gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków 

domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. 

Są to usługi świadczone w sposób: 

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak 

najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i 

rodzinnym, 

b) umożliwiającym odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, 

które ich dotyczą, 

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie 
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są zmuszeni do mieszkania razem, 

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed 

indywidualnymi potrzebami mieszkańców. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1 wniosku. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

11. Beneficjent na etapie rekrutacji preferuje wszystkie z niżej wymienionych grup: 

 osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, 

 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  

 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi,  

 osoby korzystające z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ). 

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie wsparcia osobom będącym w szczególnie trudnej 

sytuacji, które bez wsparcia projektowego mogłyby zostać nie objęte usługami 

opiekuńczymi lub asystenckimi. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 

zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku, w szczególności w opisie sposobu rekrutacji 

uczestników projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia informacji 

wskazujących na zastosowanie preferencji dla wszystkich grup o których mowa w 

treści kryterium. Brak preferencji dla którejkolwiek grupy świadczy o niespełnieniu 

całego kryterium. 

Doświadczenie wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumiane jest jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 

pkt 13 (współwystępowanie różnych przesłanek). 

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną to osoba, u której stwierdzono występowanie 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-4 
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dwóch lub więcej niepełnosprawności. 

Zakres wsparcia dla osób lub rodzin korzystających z Po PŻ nie będzie powielał 

działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. 

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

12. W przypadku tworzenia w ramach projektu miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę całodobową, wsparcie jest 

realizowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie przestrzegania standardów wynikających z zapisów 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w nowo tworzonych lub 

rozszerzających działalność w ramach projektu placówkach zapewniających opiekę 

całodobową dla osób niesamodzielnych. 

Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie. 

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium, wraz z 

obligatoryjną informacją o posiadaniu bądź wystąpieniu przez Projektodawcę z 

wnioskiem do wojewody o wydanie zezwolenia w przypadku podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową 

opiekę osobom niesamodzielnym, zostały zawarte w punkcie 4.1 wniosku.  

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-4 

13. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze zgodnym z obszarem realizacji projektu, które nie korzystały z 

rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020. 

Definicja: 
Zastosowane kryterium ma na celu skierowanie wsparcia do osób zamieszkujących na 

obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Stosuje się do typu/typów (nr) 1-4 
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Celem wprowadzenia kryterium wykluczającego z możliwości udziału w projekcie 

osób, które korzystały wcześniej ze wsparcia finansowanego ze środków EFS w takim 

samym zakresie jest dbałość o wysoką jakość realizowanych przez Wnioskodawców 

działań. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu powinny być dostosowane do 

potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie w 

taki sposób, aby umożliwiły korzystanie ze wsparcia jak największej liczbie osób. 

Rodzajowo tożsame wsparcie należy rozumieć jako usługi/ działania, których zakres, 

charakter i cel są takie same jak usługi/ działania realizowane w innych projektach 

współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zgodność 

zapisów zawartych w punkcie 1.8 i 3.2 wniosku o dofinansowanie, a także zapisy 

dotyczące kryteriów rekrutacji. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. 

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

14. Projekt jest zgodny z Lokalnymi/Gminnymi Programami Rewitalizacji gmin, na terenie których będzie realizowany. 

Definicja: 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania w treści 

wniosku zakresu zgodności planowanych działań z LPR/GPR zatwierdzonym przez 

organ stanowiący właściwej jednostki na dzień składania wniosku.  

W momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, wnioskodawca będzie 

zobowiązany złożyć oświadczenie, że projekt wynika z obowiązującego programu 

rewitalizacji, znajdującego się w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez 

Instytucję Zarządzającą RPO. Oświadczenie o zgodności zaplanowanych w ramach 

projektu działań z założeniami LPR poszczególnych gmin, wraz ze wskazaniem 

zakresu tej zgodności, będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie.  

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte 

w punkcie 3.2 wniosku. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-4 
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Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium 

3. KRYTERIA SPECYFICZNE PREMIUJĄCE 

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

1. Wsparcie w ramach projektu jest realizowane przez podmioty ekonomii społecznej lub w partnerstwie z podmiotem/ami 

ekonomii społeczne 
WAGA 10 

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie preferencji dla realizacji usług społecznych przez 

podmioty ekonomii społecznej zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

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 części II wniosku „Wnioskodawca (Beneficjent)” lub/i w pkt 

4.4 wniosku. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-4 
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DZIAŁANIE 8.9 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZINTEGROWANE 

INWESTYCJE TERYTORIALNE 

1. KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU  

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

1. W przypadku gdy projekt przewiduje wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego konieczne jest zwiększenie liczby miejsc w tych placówkach i/lub rozszerzenie oferty wsparcia. 

Definicja: 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego  

i zwalczania ubóstwa z Wykorzystaniem środków EFS 

 i EFRR na lata 2014-2020. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

W treści wniosku należy jednoznacznie wskazać, iż wsparcie istniejących placówek 

wsparcia dziennego przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach 

i/lub rozszerzenia oferty wsparcia. 

 
Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-2 

2. W przypadku gdy projekt przewiduje tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego lub będą tworzone nowe miejsca w placówkach obowiązkowe jest zachowanie trwałości przez 

okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu, przy czym jeśli projekt trwa krócej niż 24 miesiące, czas trwałości nie może być krótszy iż dwa lata. 

Definicja: 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS  

i EFRR na lata 2014-2020. 

Weryfikacja spełnienia kryterium  

będzie odbywać się na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz po upływie okresu wskazanego w umowie o 

dofinansowanie projektu. W treści wniosku należy jednoznacznie wskazać, iż po 

zakończeniu realizacji projektu zostanie zachowana trwałość projektu rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-2 
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w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w 

art.9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

3. W przypadku gdy projekt przewiduje pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy 

podwórkowej obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 

grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L394 z 30.12.2006). 

Definicja: 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS  

i EFRR na lata 2014-2020. 

W odniesieniu do zakładanego wsparcia wymagane jest, aby obowiązkowym 

elementem projektu były zajęcia rozwijające, co najmniej dwie z ośmiu kompetencji 

kluczowych : 

a) porozumiewanie się w języku ojczystym;  

b) porozumiewanie się w językach obcych;  

c)kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne;  

d) kompetencje informatyczne;  

e) umiejętność uczenia się;  

f) kompetencje społeczne i obywatelskie;  

g) inicjatywność i przedsiębiorczość;  

h) świadomość i ekspresja kulturalna.  
 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-2 

4. 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-
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wychowawczych powyżej 14 osób. 

Definicja: 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS  

i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium ma na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez 

realizację działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej świadczonej w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym zmniejszenia liczby dzieci 

pozostających w tych  

placówkach.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-2 

5. W przypadku gdy projekt zakłada wspieranie pieczy zastępczej koniecznym jest zastosowanie pracy z rodziną poprzez poradnictwo  i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą i ich dzieci oraz dzieci w niej umieszczonych lub terapię rodziców naturalnych. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu objecie zindywidualizowanym wsparciem istniejących rodzin 

zastępczych oraz działań na rzecz rodzin naturalnych. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca zakłada w projekcie zarówno zastosowanie pracy 

z rodziną dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci w 

niej umieszczonych oraz terapię rodziców naturalnych konieczna jest realizacja 

projektu partnerskiego gmina-powiat. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3-4 
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6. W przypadku, gdy projekt zakłada powstanie rodzinnych form pieczy zastępczej, konieczne jest wsparcie w postaci doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 

(spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka). 

Definicja: 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Kryterium ma na celu zagwarantowanie wyspecjalizowanej opieki w rodzinnych 

formach pieczy zastępczej. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE./NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 
potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 3-4 

7. Projekt zakłada zindywidualizowane wsparcie kierowane do rodzin dostosowane do ich potrzeb. 

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia dla. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE/NIE DOTYCZY. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-4 

8. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze zgodnym z obszarem realizacji projektu i/lub podmioty zlokalizowane 

na obszarze realizacji projektu, które nie korzystały z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020. 

Definicja: 

Zastosowane kryterium ma na celu skierowanie wsparcia do osób zamieszkujących 

na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Celem wprowadzenia kryterium wykluczającego z możliwości udziału w projekcie 

osób, które korzystały wcześniej ze wsparcia finansowanego ze środków EFS w takim 

samym zakresie jest dbałość o wysoką jakość realizowanych przez Wnioskodawców 

działań. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu powinny być dostosowane 

do potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 

jednocześnie w taki sposób, aby umożliwiły korzystanie ze wsparcia jak największej 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-4 
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liczbie osób. 

Rodzajowo tożsame wsparcie należy rozumieć jako usługi/ działania, których zakres, 

charakter i cel są takie same jak usługi/ działania realizowane w innych projektach 

współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zgodność 

zapisów zawartych w punkcie 1.8 i 3.2 wniosku o dofinansowanie, a także zapisy 

dotyczące kryteriów rekrutacji. 

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE. 
Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. 
 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

3. KRYTERIA SPECYFICZNE PREMIUJĄCE  

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

1. Projekt przewiduje realizację działań z EFS na rzecz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach partnerstwa gminy i/lub 

powiatu z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się wspieraniem rodziny i posiadającymi doświadczenie w 

realizacji wsparcia na jej rzecz. 

WAGA 5 

Definicja: 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Kryterium umożliwi realizację zintegrowanego wsparcia na rzecz usług wsparcia 

rodziny oraz procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Realizacja projektów w 

partnerstwie, wzmocni współpracę podmiotów realizujących zadania wsparcia rodziny 

oraz rodzinnej pieczy zastępczej i przyczyni się do zwiększenia efektywności tych 

działań. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-4 
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2. Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. WAGA 5 

Definicja: 

Kryterium ma na celu zapewnienie komplementarności wsparcia w ramach RPO z PO 

PŻ na lata 2014-2020.  

Zakres zaplanowanego wsparcia w ramach projektu nie może powielać działań, które 

dana osoba/rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-2 

3. Projekt zakłada partnerstwo OPS I PCPR WAGA  5 

Definicja: 

Kryterium ma na celu realizację kompleksowych projektów łączących wsparcie rodzin 

biologicznych oraz pieczy zastępczej lub wsparcie i wymianę informacji z OPS w 

projektach dotyczących pieczy. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1-4 

 


