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Oś priorytetowa
Działanie
Cel szczegółowy

LP
1

1.

2.

3.

VIII Integracja społeczna
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
Charakter
Nazwa kryterium
Źródło informacji kryterium
W/B
2
3
4

W projekcie realizowanym na rzecz osób obejmowanych wsparciem
w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz
w placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej
obligatoryjnie wdrażane są zajęcia rozwijające minimum dwie
kompetencje kluczowe.

Definicja

5
Bada się czy wnioskodawca realizując projekt wdraża
zajęcia rozwijające minimum dwie kompetencje
kluczowe tj.:
- porozumiewanie się w języku ojczystym,
- porozumiewanie się w językach obcych,
Wniosek
- kompetencje matematyczne i podstawowe,
Bezwzględny
o dofinansowanie
- kompetencje naukowo-techniczne,
- kompetencje informatyczne,
- umiejętność uczenia się,
- kompetencje społeczne i obywatelskie,
- inicjatywność i przedsiębiorczość,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

W projekcie realizowanym na rzecz osób w wieku 15 + objętych pieczą
Realizacja projektu umożliwia osobom objętym
zastępczą są obowiązkowo stosowane usługi aktywnej integracji
Wniosek
wsparciem korzystanie z usług aktywnej integracji,
o charakterze zawodowym w szczególności zaś działania pozwalające
Bezwzględny
o dofinansowanie
w szczególności o charakterze społecznym a także
wspieranym osobom podjąć decyzję o wyborze dotyczącym dalszej
usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
edukacji lub zawodu.
W ramach projektu obejmującego działania na rzecz wsparcia rodziny
Wniosek
Realizacja projektu zapewnia działania prowadzące do
Bezwzględny
i pieczy zastępczej nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki
o dofinansowanie
odejścia od opieki instytucjonalnej do usług
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instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
powyżej 14 osób.
4.

Zachowanie trwałości nowoutworzonych placówek wsparcia
dziennego.

Wniosek
Bezwzględny
o dofinansowanie

5.

Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego.

Wniosek
Bezwzględny
o dofinansowanie

6.

Projekt, w co najmniej 50% skierowany jest do osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wniosek
Bezwzględny
o dofinansowanie

7.

W pierwszej kolejności do wsparcia rekrutowane są dzieci osób, które
są aktywizowane społecznie i zawodowo w ramach innych projektów
RPO WO 2014-2020

Wniosek
Bezwzględny
o dofinansowanie

świadczonych w lokalnej społeczności poprzez
tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.
W przypadku wsparcia na tworzenie nowych placówek
wsparcia dziennego, zachowanie trwałości po
zakończeniu realizacji projektu obejmuje co najmniej
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.
Bada się czy w przypadku wsparcia istniejących
placówek wsparcia dziennego zapewnione jest
zwiększenie liczby miejsc w tych placówkach lub
rozszerzenie oferty wsparcia.
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności
osiągnięcia określonych wartości wskaźnika produktu.
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym zgodnie z Listą wskaźników
na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
Bada się, czy Wnioskodawca zapewnia, że w pierwszej
kolejności do wsparcia w ramach projektu rekrutowane
są dzieci osób, które są aktywizowane społecznie
i zawodowo w ramach innych projektów RPO WO
2014-2020
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LP
1

1.

Nazwa kryterium
2
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.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji Waga Punktacja
3
4
5

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 - 3 pkt

2.

W ramach projektu wsparte są miejsca w których
świadczona jest usługa społeczna.

Wniosek
o dofinasowanie

3

0 lub 5
pkt

3.

Projekt zorientowany usługowo.

Wniosek
o dofinasowanie

3

0 lub 5
pkt

Definicja
6

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
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia
określonych wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego.
Wsparcie w ramach projektu miejsc w których świadczona jest usługa
społeczna ma na celu zapewnienie trwałości po zakończeniu realizacji
projektu, a także przyczyni się do rozwoju usług społecznych
w województwie opolskim. Definicja miejsca świadczenie usług
społecznych zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu RPO
WO 2014-2020. Zakres EFS.
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia
określonych wartości wskaźnika produktu. W ramach projektu
wnioskodawca powinien jasno zdefiniować usługi skierowane do osób
objętych projektem. Poprzez usługi należy rozumieć usługi społeczne
świadczone w interesie ogólnym.
Projekt zakłada bezpośrednie wsparcie dedykowane do grup
docelowych określonych w SZOOP, na które skierowano:
90% - 100% kosztów bezpośrednich projektu - pkt. 5
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4.

5.

6.

Nazwa kryterium
2
Projekt zakłada wsparcie dwóch grup osób:
-o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Projekt skierowany jest w powyżej 50% do osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.

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.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji Waga Punktacja
Definicja
3
4
5
6
0 pkt – nie zakłada wsparcia dla żadnej z grup na poziomie > 30%
(liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu
Wniosek
1 pkt – projekt zakłada wsparcie dla jednej grupy na poziomie > 30%
3
0-2 pkt
o dofinansowanie
(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)
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia
określonych wartości wskaźnika produktu. Definicja osób zagrożonych
Wniosek
2
0 lub 5 ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Listą wskaźników
o dofinasowanie
na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.

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;
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LP
1

Nazwa kryterium
2

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji Waga Punktacja
Definicja
3
4
5
6
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
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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LP
1

7.

Nazwa kryterium
2

Projekt realizowany przez jednostki samorządu
terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne przy
wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań zgodnie
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji Waga Punktacja
Definicja
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.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2
pkt

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.
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.
0 pkt – projekt nie jest realizowany przy wykorzystaniu mechanizmu
zlecania zadań
2 pkt – projekt jest realizowany przy wykorzystaniu mechanizmu
zlecania zadań
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LP
1

Nazwa kryterium
2

8.

Projekt uwzględnia działania skierowane do
zidentyfikowanych obszarów wsparcia.

9.

Komplementarność projektu z inicjatywami
zaplanowanymi w ramach programu SSD.

Projekt komplementarny z Programem
10. Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)
Źródło informacji Waga Punktacja
Definicja
3
4
5
6
0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia obszarów zidentyfikowanych
terytorialnie i problemowo, które zostały wskazane w dokumentacji
Wniosek
0 lub 3 konkursowej
2
o dofinansowanie
pkt
3 pkt – projekt zakłada wsparcie obszarów zidentyfikowanych
terytorialnie i problemowo, które zostały wskazane w dokumentacji
konkursowej
Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

2

1

0 lub 5
pkt

W celu przeciwdziałania depopulacji, kryterium ma na celu
premiowanie projektów zakładających działania spójne z założeniami
Programu SSD.

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.

