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Kryteria formalne (TAK/NIE)  

 

LP  Nazwa kryterium  Źródło informacji  
Charakter 

kryterium  
W/B  

Definicja  

1  2  3  4  5  

1.  Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku.  Wniosek  o 

dofinansowanie  Bezwzględny  
Rodzaj potencjalnych beneficjentów określony w "Szczegółowym opisie osi 

priorytetowych RPO WO 2014-2020", ogłoszeniu o naborze wniosków oraz 

regulaminie konkursu.   

2.  

Roczny obrót Wnioskodawcy  i/lub Partnera   (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki Partnera) jest równy lub wyższy od wydatków   

w projekcie.  
Wniosek  o 

dofinansowanie  Bezwzględny  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, 

wypełnionego na podstawie instrukcji.   

3.  
Typ projektu możliwy do realizacji w ramach działania / poddziałania,  
zakresu konkursu/ wykazu projektów zidentyfikowanych 

(stanowiącego załącznik do SZOOP)1.  

Wniosek  o 

dofinansowanie  Bezwzględny  

Rodzaje dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym opisie osi 

priorytetowych RPO WO 2014-2020",ogłoszeniu o naborze wniosków oraz 

regulaminie konkursu (w przypadku projektu pozakonkursowego zgodnie z pismem 

wzywającym do złożenia wniosku projektowego).  

4.  Wniosek wypełniony poprawnie, zgodnie  z wymogami Instytucji 

Zarządzającej RPO WO 2014-2020.  
Wniosek  o 

dofinansowanie  Bezwzględny  

Zgodnie z ”Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020”, treścią 

ogłoszenia o naborze wniosków, regulaminem konkursu lub pismem wzywającym do 

złożenia wniosku .   

5.  
Wniosek spełnia warunki finansowe (m.in. wartość kwotowa, 

wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania, całkowita 

wartość projektu, koszty pośrednie, kwoty ryczałtowe).  

Wniosek  o 

dofinansowanie  Bezwzględny  

Zgodnie z warunkami dla działania/poddziałania/rodzaju projektu określonymi  

w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-2020", w Regulaminie 

Konkursu oraz ogłoszeniu o naborze wniosków  o dofinansowanie. Wnioskowana 

intensywność pomocy publicznej jest zgodna  z poziomem dozwolonym dla 

regionu*.  

                                                           
1
 Wybrać właściwe.  
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Kryteria formalne (TAK/NIE)  
 

LP  Nazwa kryterium  Źródło informacji  
Charakter 

kryterium  
W/B  

Definicja  

1  2  3  4  5  

6.  Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki obligatoryjne dla danej 

formy wsparcia / grupy docelowej.  
Wniosek  o 

dofinansowanie  Bezwzględny  

Wnioskodawca wybiera (w ramach wskaźników kluczowych    i specyficznych dla 

programu) wszystkie wskaźniki obligatoryjne (zgodnie z Listą wskaźników na 

poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.) adekwatne dla danej formy 

wsparcia/ grupy docelowej. Dla wybranych wskaźników określa wartości docelowe 

większe od zera, natomiast w przypadku wskaźników rezultatu także wartości 

bazowe (zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO 

WO 2014-2020). Niezastosowanie wskaźnika świadczy o nieuwzględnieniu  

w projekcie danej formy wsparcia i/lub grupy docelowej. Brak wyboru co najmniej 1 

wskaźnika obligatoryjnego jest równoznaczny z brakiem możliwości realizacji 

projektu. 

7.  Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 

wykluczeniu z ubiegania się  o dofinansowanie na podstawie:  
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach 

publicznych,  
- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.    
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  
- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r.   
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary.  

Wniosek  o 

dofinansowanie  Bezwzględny  

  

  
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

(oświadczenie), wypełnionego na podstawie instrukcji.  
  

  

8.  

Kryterium dot. projektów pozakonkursowych. Do  dofinansowania nie 

może zostać wybrany projekt, który został usunięty z wykazu 

projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do SZOOP.   

Wniosek  o 

dofinansowanie  Bezwzględny  

  

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

  

*Uwaga dotycząca wszystkich kryteriów: pojęcie „region” jest równoznaczne z województwem opolskim  
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Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE)  

LP  Nazwa kryterium  Źródło informacji  
Charakter 
kryterium  

W/B  
Definicja  

1  2  3  4  5  

1.  

Wnioskodawca oszacował i wybrał odpowiednie wskaźniki, w tym:   
- wybrane wskaźniki są adekwatne do zaprojektowanego na 
poziomie projektu  celu, wpisującego się w cel określony na 
poziomie programu,   
- wybrane wskaźniki pomocnicze są adekwatne do  danej formy    

wsparcia/grupy docelowej, założone wartości docelowe wskaźników 

obligatoryjnych i pomocniczych są realne do osiągnięcia.   

Wniosek                   
o dofinansowanie  

Bezwzględny   1. Projekt zawiera cel, który został wyrażony adekwatnymi, mierzalnymi wskaźnikami 

rezultatu bezpośredniego, wskaźnikami produktu odpowiednio do specyfiki projektu. 

Określony przez Wnioskodawcę cel wpisuje się w cel na poziomie programu.  
2. Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy  

 i charakter projektu, a także czy w pełni odzwierciedlają/mierzą założone w nim cele.  
3. Wnioskodawca zobowiązany jest:  

a) obok wskaźników obligatoryjnych adekwatnych dla danej formy wsparcia/ 

grupy docelowej wybrać również inne adekwatne specyficzne wskaźniki produktu  
(pomocnicze), zawarte w Liście wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014- 
2020. Zakres EFS (o ile jest to uzasadnione zakresem projektu);  
b) dla wszystkich wybranych wskaźników pomocniczych określić wartości 

docelowe większe od zera, natomiast  w przypadku wskaźników rezultatu także 

wartości bazowe (zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie  

w ramach RPO WO 2014-2020);  
c) przedstawić wszystkie osobowe wskaźniki realizacji projektu w podziale na 

płeć;  
d) wskazać sposób pomiaru wskaźników (jednostki miary tj. osoby lub sztuki).  

4. Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników 

obligatoryjnych i pomocniczych  
w odniesieniu przede wszystkim do: wartości finansowej projektu, czasu i miejsca 

realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy oraz innych czynników istotnych dla 

realizacji przedsięwzięcia.  
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KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE  

1.  

Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami 

unijnymi, w tym:  
- zasada równości kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum,  

- zasada równości szans i niedyskryminacji   
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz  

- zasada zrównoważonego rozwoju. 

Wniosek  o 

dofinansowanie  

Bezwzględny  

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

 

2.  
Zgodność z prawodawstwem  krajowym,  w tym z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  
Wniosek  o 

dofinansowanie  Bezwzględny  

3.  
Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.  Wniosek  o 

dofinansowanie  Bezwzględny  

4.  
Zgodność z odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w Policy Paper 

dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Strategiczne Ramy  
(jeżeli dotyczy)   

Wniosek o 

dofinansowanie  Bezwzględny  

5.  

Czy projekt jest zgodny z Szczegółowym Opisem  Osi Priorytetowych 

RPO WO 2014-2020 – EFS), w tym:  
- grup docelowych,  
- limitów i ograniczeń w realizacji projektów (jeżeli dotyczy).   

Wniosek  o 

dofinansowanie  
  

Bezwzględny  
  

6.  
  
Zgodność z określonym na dany rok Planem działania w sektorze 

zdrowia RPO WO 2014-2020 (jeżeli dotyczy).  

Wniosek o 

dofinansowanie  Bezwzględny  
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KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE  

1.  

Projekt skierowany do osób fizycznych  mieszkających w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego i/lub  pracujących  i/lub uczących się na terenie 

województwa opolskiego (Jeżeli dotyczy. Kryterium może zostać 

uszczegółowione w ramach poszczególnych konkursów).  

  
Wniosek  o 

dofinansowanie  

  
      Bezwzględny  

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

 

2.  

Projekt skierowany do podmiotów, których siedziba/oddział 

znajduje się  na terenie województwa opolskiego. ( Jeżeli dotyczy. 

Kryterium może zostać uszczegółowione w ramach poszczególnych 

konkursów).  

  
Wniosek  o 

dofinansowanie  

  

  
Bezwzględny  

3.  

Wnioskodawca w okresie realizacji prowadzi biuro projektu (lub 

posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie 

dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie 

województwa opolskiego z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 

projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

  
Wniosek  o 

dofinansowanie  
     Bezwzględny  

4.  
  
Projekt jest realizowany na terenie województwa opolskiego.  

Wniosek  o 

dofinansowanie  Bezwzględny  
Działania podejmowane w ramach projektów przyczyniają się do rozwiązywania problemów 

regionalnych. Zastosowanie w/w kryterium zwiększy efektywność wykorzystania pomocy  

w województwie opolskim.  
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 Kryteria merytoryczne (punktowane)  

LP  Nazwa kryterium  Źródło informacji  Waga  Punktacja  Definicja  

1  2  3  4  5  6  

1.  

Potencjał Wnioskodawcy i/lub Partnerów w tym opis:  
- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu Wnioskodawca i/lub   

  Partnerzy,  
- potencjału kadrowego Wnioskodawcy i/lub Partnerów   i sposobu jego   

  wykorzystania w ramach projektu,  
- potencjału technicznego w tym sprzętowego i warunków lokalowych   

  Wnioskodawcy i/lub Partnerów  i sposobu jego wykorzystania w ramach  

  projektu.  

Wniosek  o 

dofinansowanie  3  0-5 pkt  

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

2.  

Doświadczenie Wnioskodawcy i/lub Partnerów z uwzględnieniem 

dotychczasowej działalności:  
- w obszarze merytorycznym wsparcia projektu (zakres tematyczny), 

-    na rzecz grupy docelowej,  
- na określonym obszarze terytorialnym, na  którym będzie 

realizowany projekt.  

Wniosek  o 

dofinansowanie  3  0-5 pkt  

Sprawdza się, czy Wnioskodawca i/lub Partnerzy posiadają doświadczenie   

z uwzględnieniem dotychczasowej działalności w obszarze merytorycznym wsparcia 

projektu, na rzecz grupy docelowej oraz na obszarze terytorialnym, na którym będzie 

realizowany projekt.  

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

dofinansowanie  3  0-10 pkt  

Przedmiotowe kryterium bada się w zakresie:  
- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań,  
- planowanego sposobu realizacji zadań,  
- sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla  

  osób z niepełnosprawnościami,   
- sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy),  
- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy).  

4.  Poprawność sporządzenia budżetu projektu.  Wniosek                 
o dofinansowanie  2  0-10 pkt  

W przedmiotowym kryterium bada się poprawność sporządzenia budżetu projektu,   

w tym:  
- kwalifikowalność wydatków,   
- niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,   
- racjonalność i efektywność wydatków projektu,  

- poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),  

- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu 
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  OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 

          INTEGRACJA SPOŁECZNA 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE  
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Oś priorytetowa  VIII Integracja społeczna   

Działanie  8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.   

Tryb pozakonkursowy 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)   

  

  

  

Nazwa kryterium  Źródło informacji  Charakter 

kryterium W/B  Definicja  

1  2  3  4  5  

1.  W ramach realizowanego projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni 
stworzenie regionalnej sieci współpracy OWES działających na Opolszczyźnie.  

Wniosek                                            

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

Dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym niezwykle istotne 

jest stworzenie platformy do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 

Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej działającymi na poziomie 

poszczególnych obszarów województwa. Działania OWES powinny zostać 

skoordynowane tak aby były ze sobą spójne i wpisywały się w politykę regionu 

w obszarze ekonomii społecznej. 

Powyższe zostanie zrealizowane w ramach projektu pozakonkursowego 

poprzez: 

- organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających 

wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, 

postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach  

i metodach pracy, 

- agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na 

poziomie poszczególnych obszarów i w rezultacie całego regionu oraz 

uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie,  

-wspieranie  działań OWES nakierowanych na jst poprzez pomoc w realizacji 

działań animacyjnych prowadzonych przez OWES.  

2.  

W ramach realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni 
stworzenie minimum jednej regionalnej sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) 
jak również zainicjuje minimum 3 spotkania rocznie celem nawiązania współpracy pomiędzy 
podmiotami ekonomii społecznej a podmiotami ze sfery biznesu; oraz będzie monitorować  
włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje 
branżowe (sieci, klastry);  

Wniosek                                          

o dofinansowanie 
Bezwzględne  

Dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie niezwykle istotne jest 

wykorzystanie rozwiązań  takich jak franczyzna społeczna czy rozwój sieci 

podmiotów ekonomi społecznej – stworzenie sieci tych podmiotów, w której 

możliwa będzie wymiana informacji, dobrych praktyk, know-how. Powyższe 

rozwiązanie umożliwi wprowadzenie w regionie w szerokim zakresie innowacji 

w obszarze es (franczyzna społeczna – wykorzystanie tego modelu przez pes 

województwa opolskiego) jak również (poprzez umożliwienie wymiany 
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informacji na poziomie regionalnym) na wypracowanie nowych rozwiązań  

w obszarze es.   Z punktu widzenia specyfiki regionu zasadne jest stworzenie 

minimum 1 sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej. Jest to liczba 

wystarczająca do realizacji założeń polityki samorządu województwa/ ROPS  

w Opolu w zakresie sieciowania podmiotów ekonomii społecznej. Jednocześnie 

ROPS, w uzupełnieniu do wyżej wskazanych działań, będzie na terenie każdego 

z  3 obszarów inicjował spotkania ( minimum 1rocznie na terenie danego 

obszaru) celem nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii 

społecznej a przedsiębiorcami. 

3.  

W ramach realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni 
stworzenie regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej  
o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i 
wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług. 

Wniosek                                        

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

W województwie opolskim (zgodnie z danymi ROPS za rok 2014 ) funkcjonują 

 2 Zakłady Aktywizacji Zawodowej, 2 Centra Integracji Społecznej, 15 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, 13 Klubów Integracji Społecznej. Dlatego też 

niezbędne jest stworzenie sieci kooperacji tych podmiotów, celem 

umożliwienia  im wymiany informacji i doświadczeń. Powyższe działanie będzie 

ponadto spójne z ze wsparciem wdrażanym w Działaniu 8.2 RPO WO. 

4.  

W ramach realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni 
zainicjowanie (7 inicjatyw) oraz monitorowanie współpracy nawiązanej pomiędzy jednostkami 
systemu pomocy społecznej, podmiotami ekonomii społecznej, w tym o charakterze 
reintegracyjnym, OWES, instytucjami rynku pracy jak również powiązań pomiędzy nauką , 
biznesem i ekonomia społeczną  na poziomie regionalnym.  

Wniosek                                        

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

Dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez  różnorodne podmioty 

w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej konieczne 

jest zapewnienie koordynacji działań podejmowanych przez te podmioty na 

poziomie regionu. Stąd też niezbędne jest zainicjowanie współpracy pomiędzy 

interesariuszami (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, instytucje rynku 

pracy organizacje, przedsiębiorcy, uczelnie, inne) , którzy w różnym stopniu 

zajmują się i/lub mogą wnieść istotny wkład w ograniczenie zjawiska ubóstwa i 

wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym. 

5.  

W ramach realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni 
organizację przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej 
jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych 
przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym  poprzez  m.in.  organizację  
targów  ekonomii społecznej oraz sprzedaż produktów i usług ekonomii społecznej za pomocą 
jednego, regionalnego portalu.  

Wniosek                                      

o dofinansowanie 
Bezwzględne                  

Zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej to inicjatywa 

zapoczątkowana już w Wieloletnim Regionalnym Planie Działań  Województwa 

Opolskiego na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej  (…. ) 

Dobrą praktyką okazał się m. in.. certyfikat Zakup  Prospołeczny. Dlatego też 

istotne jest dalsze promowanie widoczności pes jako dostawców produktów 

 i usług oraz promowanie sprzedaży tych produktów i usług. Powyższe 

przyczyni się do rozwoju postawy społecznej odpowiedzialności wśród 

mieszkańców regionu oraz co najważniejsze do ograniczenia zjawiska ubóstwa 

i wykluczenia społecznego.  
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6.  

W ramach realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni, iż 
realizowana będzie współpraca  z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami 
lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych 
planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo, 
minimum 8 lokalnych planów), stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych 
zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. W ramach projektu  
zapewnione będzie również wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług 
użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie. 

Wniosek                                         

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

Dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym niezbędne jest 

zaangażowanie instytucji szczebla gminnego i powiatowego, lokalnych 

organizacji i liderów. Dla wdrożenia powyższego postulatu konieczne jest 

umocowanie ekonomii społecznej na poziomie lokalnym  poprzez tworzenie 

lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej. Równie istotne jest 

stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz zlecenie 

realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.  Zgodnie  

z  diagnozą ROPS pn. PROBLEMY I POTRZEBY SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM do słabości sektora ekonomii społecznej   

w województwie opolskim zalicza się m.in. brak świadomości i wiedzy 

społeczności lokalnych i władz samorządowych na temat roli i znaczenia 

sektora es  w życiu społeczeństwa, funkcji jakie może pełnić sektor w rozwoju 

wspólnot lokalnych (..).Dlatego istotne jest aby co najmniej 8 gmin  

w województwie (ok. 10% spośród 71 gmin w regionie) opracowało i wdrożyło 

lokalne plany rozwoju ekonomii społecznej  dzięki współpracy z ROPS. 

 

 

7.  

W ramach realizowanego projektu zostanie  zapewnione funkcjonowanie Regionalnego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES i organizowanie jego prac oraz tworzenie 
możliwości współpracy  kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii 
społecznej w regionie. 

Wniosek                                        

o dofinansowanie 
Bezwzględne  

Zgodnie z  zapisami  Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

(koordynacja ekonomii społecznej na poziomie regionalnym) jak również 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020   regionalne ośrodki polityki społecznej są odpowiedzialne m.in. 

 za zapewnienie funkcjonowania regionalnych komitetów rozwoju ES oraz za 

tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy  w zakresie 

kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 

Stworzenie Regionalnego KRES jest kluczowe dla koordynacji i wyznaczenia 

kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim. Powyższe 

umożliwi wzmocnienie i rozszerzenie działań dotychczas realizowanych  

w zakresie koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej.  
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8.  

W ramach realizowanego projektu  zostaną  zapewnione  monitorowanie ,  aktualizacja  oraz 
ewaluacja  Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Jednocześnie w  ramach 
realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni 
reprezentowanie interesów  sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz 
włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z 
rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem 
usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy 
regionalny rozwój ekonomii społecznej. 

Wniosek                                        

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

Zgodnie z zapisami Wytycznych ROPS w Opolu jest zobligowany do aktualizacji 

regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej. Opolski Program 

Rozwoju ES będzie kontynuacją i uzupełnieniem  Wieloletniego Regionalnego 

Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej oraz 

Rozwoju Instytucji Sektora Ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie  

na lata 2013-2020 .  

Monitorowanie i aktualizacja regionalnego programu rozwoju ES jest kluczowe 

dla zapewnienia spójności działań poszczególnych podmiotów ekonomii 

społecznej w regionie z polityką w obszarze ekonomii społecznej realizowanej 

na szczeblu samorządu województwa (OPRES) oraz na szczeblu krajowym 

(KPRES).  

Jednocześnie problematyka ekonomii społecznej zostanie włączona  

do wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej na lata 2016-2025. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  


