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Oś priorytetowa
Działanie

1

1.

VIII Integracja społeczna
8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)
Charakter
Nazwa kryterium
Źródło informacji kryterium
W/B
2
3
4

Realizacja projektu jest zawężona do terytorium jednego z obszarów,
tj.:
-obszaru północnego (powiaty: kluczborski, brzeski, namysłowski,
oleski),
-obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski,
prudnicki),
-obszaru
południowego
(głubczycki,
kędzierzyńsko-kozielski,
krapkowicki, strzelecki).
OWES składa wniosek o dofinansowanie, który obejmuje wsparciem
(teren, grupy docelowe) minimum 1 z wskazanych wyżej obszarów.

2.

Akredytacja ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
świadczący wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej.

3.

Projekt skierowany jest do grup docelowych z terenu danego obszaru,
tj.:

Definicja

5
W okresie programowania 2007-2013 dokonano
podziału województwa opolskiego na 3 obszary mając na
względzie specyfikę każdego z nich oraz zwiększenie
efektywności wykorzystania pomocy poprzez udzielenie
wsparcia przez OWES na każdym z tych obszarów.
Wniosek
Jednocześnie wszystkie 3 OWES wystąpiły o akredytację
Bezwzględny
o dofinansowanie
ośrodka wsparcia ekonomii społecznej do ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Podtrzymanie podziału województwa na 3 obszary
będzie stanowiło zasadną kontynuację i uzupełnienie
wsparcia świadczonego na przez podmiotów ekonomii
społecznej w regionie.
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się
Wnioskodawcy posiadający na dzień składania wniosku
Wniosek
o dofinansowanie projektu akredytację ministra
Bezwzględny
o dofinansowanie
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego dla
wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej
w rozumieniu KPRES.
Wniosek
W okresie programowania 2007-2013 dokonano podziału
Bezwzględny
o dofinansowanie
województwa opolskiego na 3 obszary mając na
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- obszaru północnego (powiaty kluczborski, brzeski, namysłowski,
oleski),
- obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski,
prudnicki),
- obszaru południowego (głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski,
krapkowicki, strzelecki).

4.

5.

względzie specyfikę każdego z nich. Wsparcie w ramach
realizowanych projektów powinno zatem być kierowane
do grup docelowych z terenu każdego z tych obszarów.
Pozwoli to na skupienie wsparcia na zasobach ludzkich
(osoby fizyczne –uczestnicy projektów), które
zamieszkują, koncentrują swój ważny interes życiowy
(pracują, uczą się) na terenie każdego z obszarów oraz
podmiotach
ekonomii
społecznej
działających
(posiadających siedzibę) na terenie danego obszaru.

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu
(lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie
Lokalizacja biura projektu na terenie jednego
dozwoloną formę organizacyjną ) na terenie danego obszaru, tj.:
z obszarów pozwoli na zapewnienie uczestnikom projektu
- obszaru północnego (powiaty: kluczborski, brzeski, namysłowski,
(osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, podmioty
oleski),
Wniosek
ekonomii społecznej prowadzące działalność na terenie
Bezwzględny
- obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski, o dofinansowanie
jednego z obszarów) ułatwionego dostępu do kadry
prudnicki),
projektu, dokumentacji, bez konieczności ponoszenia
- obszaru południowego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski,
kosztów dojazdów poza obszar najbliższych miast
krapkowicki, strzelecki).
powiatowych.

Maksymalna wartość projektu dla obszaru północnego wynosi
4 215 000,00 zł.

Maksymalna wartość projektu w odniesieniu do danego
obszaru została zróżnicowana ze względu na specyfikę
potrzeb w obszarze w zakresie rozwoju ekonomii
Wniosek
społecznej . Podział środków został dokonany w oparciu
Bezwzględny
o dofinansowanie
o analizę liczby osób w rodzinach otrzymujących
świadczenia z pomocy społecznej, liczby osób
bezrobotnych oraz liczby podmiotów ekonomii społecznej
działających w powiatach na terenie danego obszaru.
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6.

Maksymalna wartość projektu dla obszaru środkowego wynosi
3 776 000,00 zł.

7.

Maksymalna wartość projektu dla obszaru południowego wynosi
4 009 000,00 zł.

8.

Poziom realizacji wartości wskaźników.

Maksymalna wartość projektu w odniesieniu do danego
obszaru została zróżnicowana ze względu na specyfikę
potrzeb w obszarze w zakresie rozwoju ekonomii
Wniosek
społecznej. Podział środków został dokonany w oparciu
Bezwzględny
o dofinansowanie
o analizę liczby osób w rodzinach otrzymujących
świadczenia z pomocy społecznej, liczby osób
bezrobotnych oraz liczby podmiotów ekonomii społecznej
działających w powiatach na terenie danego obszaru.
Maksymalna wartość projektu w odniesieniu do danego
obszaru została zróżnicowana ze względu na specyfikę
potrzeb w obszarze w zakresie rozwoju ekonomii
Wniosek
społecznej. Podział środków został dokonany w oparciu
Bezwzględny
o dofinansowanie
o analizę liczby osób w rodzinach otrzymujących
świadczenia z pomocy społecznej, liczby osób
bezrobotnych oraz liczby podmiotów ekonomii społecznej
działających w powiatach na terenie danego obszaru.
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności
osiągnięcia określonych wartości docelowych wskaźników
produktu. W projekcie wsparciem objętych zostanie co
najmniej:
- 560 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub
Wniosek
wykluczeniem społecznym zgodnie z Listą wskaźników
Bezwzględny
o dofinansowanie
na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS
- 45 podmiotów ekonomii społecznej. Definicja
podmiotu ekonomii społecznej zgodnie z Listą
wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020.
Zakres EFS.
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9.

10.

11.

12.

Okres realizacji projektu wynosi min. 36 m-cy.

Wniosek
Bada się, czy wnioskodawca zapewnił minimalny okres
Bezwzględny
o dofinansowanie
realizacji projektu na poziomie 36 miesięcy.

Celem wprowadzenia niniejszego kryterium jest
W ramach projektu OWES zapewnia udzielanie wsparcia doradczego
zapewnienie świadczenia przez OWES profesjonalnych
m. in. w zakresie wykorzystania zwrotnych instrumentów
usług
nie tylko w zakresie świadczenia wsparcia
finansowych/dotacji dla przedsiębiorstw społecznych dla działających
Wniosek
bezzwrotnego ale także informowania przedsiębiorstw
spółdzielni socjalnych powstałych lub wspartych w perspektywie
Bezwzględny
o dofinansowanie
społecznych (w tym spółdzielni socjalnych powstałych
finansowej 2007-2013 oraz zapewnia, iż będzie współpracował
w poprzednim okresie programowania) o możliwości
z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty finansowe
korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych
bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej.
wspomagających rozwój tych przedsiębiorstw.
OWES powinien świadczyć wysokiej jakości usługi
zarówno w obszarze inkubacyjnym i animacyjnym jak
również w zakresie wsparcia finansowego dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcia dla
tych osób poprzez podmioty ekonomii społecznej. Istotną
rolą OWES będzie także podnoszenie kwalifikacji
W ramach projektu OWES gwarantuje realizację wszystkich typów
Wniosek
Bezwzględny i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów
operacji przewidzianych do wsparcia w trybie konkursowym.
o dofinansowanie
ekonomii społecznej działających na terenie danego
obszaru. Zatem w ramach realizowanego projektu
wszystkie usługi wsparcia podmiotów i osób w sektorze
ekonomii społecznej powinny być realizowane łącznie,
w sposób komplementarny, z uwzględnieniem specyfiki
potrzeb każdego z obszarów.
Projekt obejmuje wsparciem osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały
Wniosek
Komplementarność z projektami realizowanymi w ramach działania 8.2
Bezwzględny z projektów w ramach działania 8.2 włączenie społeczne,
włączenie społeczne.
o dofinansowanie
a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia
w ramach działania 8.3 wsparcie podmiotów ekonomii
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społecznej. Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić
na etapie rekrutacji do projektu preferencje dla ww.
osób.
OWES dla obszaru północnego zobowiązuje się średniorocznie do
osiągnięcia w ramach realizowanego projektu niżej wskazanych
wskaźników efektywnościowych:
a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju
ekonomii społecznej (usług inkubacyjnych):

13.

i)

wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku
działalności OWES
wypracowały założenia co do
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 10;

ii)

wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności
OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia
mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 15;

iii) wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku
działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji
przedsiębiorstwa społecznego 10;
iv) wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących
działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność
gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES 4;
b) dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usług
biznesowych):
i)

wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty
utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych
przedsiębiorstwach społecznych 3;

ii) wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw
społecznych objętych wsparciem – 5%.

OWES zobligowany jest do świadczenia wysokiej jakości
usług oraz osiągania wskaźników efektywnościowych
określonych w standardach akredytacji Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wskaźniki te powinny
zostać
określone
indywidualnie
dla
każdego
z obszarów tak aby ich wdrożenie jak najlepiej przyczyniło
się do rozwoju ekonomii społecznej na tym obszarze.
W odniesieniu do obszaru północnego można
zaobserwować relatywnie
małą liczbę podmiotów
ekonomii społecznej w stosunku do pozostałych
obszarów. W powiecie namysłowskim, przykładowo,
Wniosek
Bezwzględny w 2014r. działały 4 podmioty ekonomii społecznej
o dofinansowanie
a w powiecie oleskim 9 PES. Dlatego też podjęto decyzje
o skierowaniu do obszaru północnego najwyższej alokacji
przy równoczesnym wymogu osiągnięcia najwyższych
wskaźników
w
zakresie
usług
animacyjnych
i inkubacyjnych. Zwiększenie liczby PES pozytywnie
wpłynie na zmniejszenie zjawiska ubóstwa i co za tym
idzie wykluczenia społecznego w obszarze. Jednocześnie
obszary nie różnią się znacznie między sobą w zakresie
liczby osób korzystających z pomocy społecznej oraz
liczby osób bezrobotnych.
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14

15.

W okresie programowania 2007-2013 dokonano podziału
województwa opolskiego na 3 obszary mając na względzie
specyfikę każdego z nich oraz zwiększenie efektywności
W odniesieniu do usług wspierania ekonomii społecznej o charakterze
wykorzystania pomocy poprzez udzielenie wsparcia przez
biznesowym istnieje możliwość aby OWES realizował wsparcie
OWES na każdym z tych obszarów. Jednakże korzystanie
wykraczające poza teren danego obszaru (zgodnie z podejściem
przez podmioty ekonomii społecznej ze wsparcia
popytowym). OWES dla danego obszaru nie może jednak objąć
Wniosek
w ramach danego OWES nie powinno wykluczać
wsparciem więcej niż 20% podmiotów ekonomii społecznej spoza
Bezwzględny
o dofinansowanie
możliwości korzystania przez te podmioty ze wsparcia
obszaru na terenie, którego realizuje projekt. W takim przypadku dany
realizowanego w ramach systemu popytowego. Powyższe
OWES jest zobligowany poinformować o podjętych działaniach OWES
kryterium zostanie zweryfikowanie na podstawie zapisów
właściwy dla obszaru na terenie
którego realizuje działania
wniosku o dofinansowanie (w przypadku, kiedy OWES
o charakterze biznesowym.
zdeklaruje realizację usług o charakterze biznesowym na
obszarze przekraczającym zasięg terytorialny danego
obszaru).
OWES zobligowany jest do świadczenia wysokiej jakości
OWES dla obszaru środkowego zobowiązuje się średniorocznie do
usług oraz osiągania wskaźników efektywnościowych
osiągnięcia w ramach realizowanego projektu niżej wskazanych
określonych w standardach akredytacji Ośrodków
wskaźników efektywnościowych:
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wskaźniki te powinny
a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju
zostać
określone
indywidualnie
dla
każdego
ekonomii społecznej (usług inkubacyjnych):
z subregionów tak aby ich wdrożenie jak najlepiej
i) wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku
przyczyniło się do rozwoju ekonomii społecznej na tym
Wniosek
działalności OWES
wypracowały założenia co do
Bezwzględny obszarze. W odniesieniu do obszaru środkowego
o dofinansowanie
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 6;
zaobserwowano
największą
liczbę
działających
ii) wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności
podmiotów ekonomii społecznej tj. 127 PES w mieście
OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia
Opolu oraz 27 PES w powiecie nyskim. Jednocześnie
mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 10;
zgodnie ze standardami akredytacji OWES są one
iii) wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku
zobligowane do tworzenia 20-25 miejsc pracy
działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji
w powiatach grodzkich. Jednocześnie obszary nie różnią
przedsiębiorstwa społecznego 10;
się znacznie między sobą w zakresie liczby osób
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iv) wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących
działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność
gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES 3;

korzystających z pomocy społecznej oraz liczby osób
bezrobotnych.

b) dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych
(usług biznesowych):
i)

wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty
utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych
przedsiębiorstwach społecznych 3;

ii)

wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw
społecznych objętych wsparciem – 5%.

OWES dla obszaru południowego zobowiązuje się średniorocznie do
osiągnięcia w ramach realizowanego projektu niżej wskazanych
wskaźników efektywnościowych:
a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju
ekonomii społecznej (usług inkubacyjnych):

16.

i)

wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku
działalności OWES
wypracowały założenia co do
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 8;

ii)

wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności
OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia
mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 13;

iii) wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku
działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji
przedsiębiorstwa społecznego 10;
iv) wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących
działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność
gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES 3;

OWES zobligowany jest do świadczenia wysokiej jakości
usług oraz osiągania wskaźników efektywnościowych
określonych w standardach akredytacji Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wskaźniki te powinny
zostać określone indywidualnie dla każdego z obszarów
tak aby ich wdrożenie jak najlepiej przyczyniło się do
rozwoju ekonomii społecznej na tym obszarze.
W odniesieniu do obszaru południowego zaobserwowano
Wniosek
Bezwzględny relatywnie równomierne, w porównaniu z pozostałymi
o dofinansowanie
obszarami,
zróżnicowanie w zakresie liczby PES
w poszczególnych powiatach tj. od 22 PES w powiecie
kędzierzyńsko-kozielskim do 8 PES w powiecie
krapkowickim. . Jednocześnie obszary nie różnią się
znacznie między sobą w zakresie liczby osób
korzystających z pomocy społecznej oraz liczby osób
bezrobotnych.
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b) dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych
(usług biznesowych):
i)

wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty
utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych
przedsiębiorstwach społecznych 3;

ii)

wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw
społecznych objętych wsparciem – 5%.
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)

LP

Nazwa kryterium

Źródło informacji

Waga

1

2

3

4

1.

Kontynuacja wsparcia z perspektywy finansowej
2007-2013.

Wniosek
o dofinansowanie

3

Punktacj
a
5
0 lub 5
pkt

Definicja
6
Wnioskodawca oferuje kontynuację wsparcia z perspektywy finansowej
2007-2013 na rzecz ekonomii społecznej w woj. opolskim.
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada kontynuacji wsparcia
5 pkt – wnioskodawca zakłada kontynuację wsparcia
0 pkt – projekt nie zakłada tworzenia dodatkowych miejsc pracy ponad
wymagany w konkursie minimalny poziom;
2 pkt - projekt zakłada tworzenie dodatkowo od 1 do 9 miejsc pracy na
terenie danego obszaru;

2.

3.

Wnioskodawca w ramach projektu gwarantuje
utworzenie dodatkowych miejsc pracy powyżej
określonej w kryteriach bezwzględnych
minimalnej liczby miejsc pracy utworzonych
w przedsiębiorstwach społecznych.

Wniosek
o dofinansowanie

Wsparciem w realizowanym projekcie zostaną
objęte osoby opuszczające placówki, o których
mowa w art. 88 ust 1 ustawy z dn. 12 marca
2004r. o pomocy społecznej oraz osoby
opuszczające pieczę zastępczą w rozumieniu
zapisów ustawy z dn. 09 czerwca 2011r.

Wniosek
o dofinansowanie

3

2

0 lub 2
lub 5 pkt

0 lub 5
pkt

5 pkt- projekt zakłada tworzenie dodatkowo co najmniej 10 miejsc pracy
na terenie danego obszaru;
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej poddając się procesowi akredytacji
zobowiązały się do osiągania standardów efektywnościowych
dotyczących tworzenia określonej liczby miejsc pracy w powiatach
ziemskich i grodzkich. Dlatego celem wsparcia OWES w osiąganiu tych
standardów Instytucja Zarządzająca będzie preferowała projekty
w ramach których będą tworzone dodatkowe miejsca pracy (powyżej
wskaźników określonych w kryteriach bezwzględnych).
Zgodnie z ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 w procesie
usamodzielnienia było (w 2014r.) 697 wychowanków pieczy zastępczej
i innych ośrodków wychowawczych w tym 135 osób usamodzielniło się.
Wyżej wskazane osoby są narażone na zjawisko wykluczenia społecznego
oraz często ponownie stają się klientami pomocy społecznej.
Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić na etapie rekrutacji do

Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 KM RPO WO 2014-2020
z dnia 15 lipca 2015 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

projektu preferencje dla osób opuszczających placówki oraz pieczę
zastępczą.
0 pkt – wsparciem nie są objęte wskazane osoby
5 pkt - wsparciem są objęte wskazane osoby

