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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 

1. 

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie 

wskaźnika efektywności społeczno – zatrudnieniowej oraz 

zatrudnieniowej na następujących poziomach:  

- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 22 % 

- wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej – 56% 

 

Przy czym w odniesieniu do osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualna oraz osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi wskaźnik efektywności społeczno – 

zatrudnieniowej oraz zatrudnieniowej kształtuje się na 

następujących poziomach:  

- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 12 % 

- wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej – 46% 

 

 

Wniosek              

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji 

projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich 

funkcjonowania, tj. społecznym i zatrudnieniowym. Przez wymiar 

należy rozumieć odsetek uczestników projektu, którzy po 

zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie 

aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do 

zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację. 

Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielnienia i integracji osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Efektywność 

zatrudnieniowa mierzona jest 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. 

Zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia 

wcześniej niż uprzednio było to planowane, należy uznać za 

zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką.  

2. 

Wnioskodawca w ramach aktywizacji edukacyjnej 

gwarantuje udział osób objętych wsparciem 

w walidacji/certyfikacji.  

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wartości wskaźników rezultatu.  

Walidacja – wieloetapowy proce sprawdzania, czy - niezależnie od 

sposobu uczenia się - kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji 

zostały osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji. Walidacja 

obejmuję nie tylko ocenę kompetencji (osiągniętych efektów 
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uczenia się), lecz także sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami 

dla danej kwalifikacji. 

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / 

kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, 

które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie 

kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla 

danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.  

Certyfikacja – proces w wyniku, którego uczący się otrzymuje od 

upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że 

osiągnął określona kwalifikację. Certyfikacja następuje po walidacji.  

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.  

 

3. 

 

Praca socjalna jest obowiązkowo stosowana w projekcie 

przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji    

o charakterze społecznym i jest obowiązkowo stosowana                   

w projektach przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. 

Jednocześnie projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są 

przyjmowane do dofinansowania.  

4. 
Praca socjalna nie występuje  samodzielnie jako instrument 

aktywnej integracji o charakterze społecznym. 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 

Bezwzględny 
Biorąc pod uwagę kompleksowość wsparcia projekty obejmujące 

wyłącznie pracę socjalną nie są przyjmowane do dofinansowania. 

5. 

 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których 

mowa w ustawie 

z dn. 12.03.2003r. o pomocy społecznej nie mogą wdrażać 

samodzielnie instrumentów aktywizacji zawodowej.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wdrażanie tych instrumentów  w ramach projektów jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej jest  możliwe wyłącznie przez 

podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. 

6. 

Proces wsparcia osób, rodzin, środowisk i lokalnych 

społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym odbywa się w oparciu  

o ścieżkę reintegracji  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Ścieżka reintegracji jest tworzona indywidualnie dla każdej osoby, 

rodziny, środowiska lub lokalnych społeczności z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału , predyspozycji 

oraz potrzeb. 
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7. 
Zachowanie trwałości  podmiotów utworzonych                 

ze środków EFS.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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. 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt realizowany w partnerstwie wielosektorowym 

o charakterze podmiotowym tj. sektory: 

− społeczny, prywatny, publiczny/rząd 
i samorząd/partnerstwo samorządów różnych 
szczebli, 

− przedmiotowy – sektory różnych polityk publicznych, 
partnerstwo sieciowe tj. podmiotów tożsamych                

ze względu na rodzaj ich działalności. 

Wniosek               

o dofinansowanie 

 

3 

 

0-3 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 z jednym sektorem 

2 pkt – partnerstwo z dwoma sektorami 

3 pkt – partnerstwo z trzema sektorami 

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 

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 Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej w Opolu ( adres strony internetowej : www.ois.rops-

opole.pl) 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Projekt zakłada wsparcie dwóch grup osób:  

- o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności,  

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,                                   

z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób                         

z zaburzeniami psychicznymi. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
3 0-2 pkt 

0 pkt – 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 obydwu grup na poziomie > 

30% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu) 

+2 pkt – dodatkowe punkty przyznaje się za wykorzystanie 

rozwiązań wypracowanych z udziałem środków EFS w ramach 

programów operacyjnych  na lata 2007-2013. 

 

4. 

Minimum 30% uczestników projektu, którzy skorzystali 

ze wsparcia w ramach aktywizacji edukacyjnej uzyska 

kwalifikacje. 

Wniosek o 

dofinasowanie 
2 

0 lub 3 

pkt 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wartości wskaźników rezultatu. 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. 

Certyfikacja – proces w wyniku, którego uczący się otrzymuje 

od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, 

że osiągnął określona kwalifikację. Certyfikacja następuje po 

walidacji.  

5. 
Projekt zakłada objecie wsparciem osób                                 

z niepełnosprawnościami. 

Wniosek                  

o dofinasowanie 
2 

3 lub 5 

pkt 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wartości wskaźnika produktu oraz objęcia 

wsparciem grup znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy.   
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
Definicja osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Listą 

wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres 

EFS. 

3 pkt - 20% - 49% (liczony w stosunku do wszystkich 

uczestników projektu)  

5 pkt - od 50% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników 

projektu)  

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 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 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r.                   

o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014r. 

poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.           

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.                   

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. 

Nr 231, poz. 1375); 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje    

ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 

dzieckiem z niepełnosprawnością; 

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie        

z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. 

poz. 149, z późn. zm.); 

i) osoby niesamodzielne; 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
j) 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; 

k) osoby korzystające z PO PŻ. 

 

0 pkt  -  zapewnia wsparcie osób lub rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem z powodu jednej lub dwóch 

przesłanek 

1 pkt  - zapewnia wsparcie na poziomie > 30% (liczony                     

w stosunku do wszystkich uczestników projektu) osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu  trzech 

przesłanek 

2 pkt  - zapewnia wsparcie na poziomie > 30% (liczony                       

w stosunku do wszystkich uczestników projektu) osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu minimum 

czterech przesłanek +2 pkt – dodatkowe punkty przyznaje się za 

wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem środków 

EFS w ramach programów operacyjnych  na lata 2007-2013. 

7. 

Projekt realizowany przez jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne przy 

wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań zgodnie               

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wniosek 

 o dofinansowanie 
2 

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. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
0 pkt – projekt nie jest realizowany przy wykorzystaniu 

mechanizmu zlecania zadań 

2 pkt – projekt jest realizowany przy wykorzystaniu 

mechanizmu zlecania zadań 

8. 

 

Projekt komplementarny z Programem Operacyjnym 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

 

 

Wniosek                  

o dofinansowanie 

 

 

 

1 

 

0 lub 4 

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.     

 

 

 

 
 

 

 

 
 


