
 
Załącznik do Uchwały Nr 35 / VI / 2016 

Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

z dnia 25 maja 2016 r. 

 

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania  8.2 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/ 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. 
 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA  

Działanie 8.2 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PROWADZONA 
PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ/POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 

OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

1. Projekt zakłada realizację  wskaźnika 
efektywności społeczno-zatrudnieniowej 
w wymiarze społecznym: 
a. ogólny wskaźnik efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej  
w odniesieniu do osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym na 
minimalnym poziomie 56%,  

Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej oznacza 
odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału 
w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji 
społeczno – zatrudnieniowej, zmniejszenia dystansu do 
zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację zgodnie  
z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
 



 
b. w odniesieniu do: osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi minimalny poziom 
efektywności społeczno-zatrudnieniowej 
wynosi 46%.  

Regionalnego na lata 2014-2020. Efektywność społeczno-
zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu 
względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału  
w projekcie, a więc w odniesieniu do stopnia wykluczenia 
społecznego uczestników projektu w momencie rozpoczęcia 
udziału w projekcie. Minimalne poziomy efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej wynikają z minimalnych 
poziomów określonych 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 społeczno-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.  
Pomiar wskaźników następuje do trzech miesięcy od dnia 
zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika. 
 
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. 

2. 

Projekt zakłada realizację  wskaźnika 
efektywności społeczno-zatrudnieniowej 
w wymiarze zatrudnieniowym: 
a. ogólny wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej – 22%, 
b. w odniesieniu do: osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi minimalny poziom 
efektywności zatrudnieniowej – 12%. 

Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej  
w wymiarze zatrudnieniowym oznacza odsetek uczestników 
projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali 
postępu w procesie aktywizacji, tj. podjęli zatrudnienie. 
Efektywność społeczno-zatrudnieniowa jest mierzona, 
zgodnie z metodologią określoną dla efektywności 
zatrudnieniowej wskazaną w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020, wśród uczestników projektu względem ich 
sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, a więc 
w odniesieniu do stopnia wykluczenia społecznego 
uczestników projektu  
w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Wskazane 
w kryterium minimalne poziomy efektywności 
zatrudnieniowej wynikają z minimalnych poziomów 
określonych 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 społeczno-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 

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 
 



 
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi Beneficjent 
planuje we wniosku o dofinansowanie jedynie wskaźnik 
wymieniony w ppkt. b. 
Pomiar wskaźników następuje do trzech miesięcy od dnia 
zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika. 
 
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. 

3. W ramach realizowanych projektów 
obowiązkowym jest zastosowanie 
kontraktu socjalnego lub 
indywidualnych programów, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej.  
 

 

Kryterium oznacza, iż Beneficjent w realizacji projektu będzie 
stosował określone narzędzia, które pozostają  
w zgodności z zapisami Ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. Zastosowanie narzędzi tj. kontrakt socjalny, 
indywidualny program gwarantuje większą efektywność 
wsparcia z jednoczesnym dostosowaniem do indywidualnych 
potrzeb 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. 

TAK/ NIE 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

4. 

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

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 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 



 
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 wskaźników 
wynikających z przedmiotowego kryterium. 

5. 

W ramach projektu po opuszczeniu 
programu co najmniej 31% osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które objęte 
są wsparciem w postaci kursów  
i szkoleń zawodowych uzyska 
kwalifikacje zawodowe. 
 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do podniesienia 
kwalifikacji zawodowych  osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i tym samym przyczyni się do 
poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W sytuacji gdy projekt 
nie będzie przewidywał aktywizacji zawodowej w formie 
kursów i szkoleń, beneficjent nie zakłada wskaźnika 
odnoszącego się do uzyskania kwalifikacji zawodowych. 
 
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 wskaźników 
wynikających z przedmiotowego kryterium. 

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

6. 
Beneficjent na etapie rekrutacji 
preferował będzie osoby, które 
korzystają z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 

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 

TAK/ NIE 
 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 



 
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 

7. Ośrodek pomocy społecznej/powiatowe 
centrum pomocy rodzinie  nie wdrażają 
samodzielnie usług aktywnej integracji  
o charakterze zawodowym. Wdrożenie 
tych usług jest możliwe wyłącznie przez 
podmioty wyspecjalizowane w zakresie 
aktywizacji zawodowej. 
 
Realizacja wsparcia może odbywać się 
wyłącznie poprzez zawarcie 
porozumienia (z PUP), umowy 
partnerstwa, realizację zadania/zadań 
przez jednostkę organizacyjną 
gminy/OPS/powiatu/PCPR tj. CIS/KIS lub 
na podstawie zlecenia zadania 
publicznego organizacji pozarządowej 
na podstawie ustawy o pożytku 
publicznym i o wolontariacie. 

Wprowadzenie kryterium pozwoli zapewnić lepszą 
efektywność realizowanych zadań oraz pozwoli zapewnić 
kompleksowe wsparcie przy zastosowaniu optymalnych 
narzędzi w ramach ścieżki wsparcia. 
Zadania w zakresie aktywizacji zawodowej m.in. doradztwo 
zawodowe, szkolenia czy staże mogą być realizowane  
w szczególności przez takie jednostki jak:  
- PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa  
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
- CIS i KIS; 
- spółdzielnie socjalne; 
- organizacje pozarządowe. 
 
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 4.1 wniosku. 

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

8. W przypadku gdy projekt zakłada udział 
osób bezrobotnych zakwalifikowanych 

Wprowadzone kryterium zwiększy szansę osiągnięcia 
efektywności społeczno-zatrudnieniowej uczestników 

TAK/ NIE/NIE DOTYCZY 



 
do III profilu pomocy ich aktywizacja 
realizowana jest w ramach Programu 
Aktywizacja i Integracja. 

projektu poprzez włączenie PUP w aktywizację osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  
Kryterium zapewnia wzajemna wymianę informacji pomiędzy 
PUP i OPS/PCPR w zakresie osób zakwalifikowanych do III 
profilu pomocy.  
 
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. 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

 


