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Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Wnioskodawca i/lub Partner posiada minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie  przyznawania 

środków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Skuteczna realizacja działań w zakresie przyznawania środków finansowych  na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga, aby były one prowadzone 

przez podmioty posiadające doświadczenie w tym obszarze. 

Dwuletnie  doświadczenie w realizacji zadań dotyczących  przyznawania 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest okresem, który  

zapewnieni prawidłową realizację projektu. 

2. Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach  naboru. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających korzystanie  

z dofinansowania projektów większej liczbie Wnioskodawców.  

3. 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, 

poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 

a) kobiety, 

b) osoby niepełnosprawne, 

c) osoby po 50 roku życia, 

d) osoby długotrwale bezrobotne, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub  co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne  do 18 roku życia, 

g) migranci powrotni i imigranci. 

Dopuszcza się udział osób, które nie zostały ujęte w pkt a) - g), przy czym nie mogą one stanowić więcej 

niż 10% wszystkich uczestników projektu.  

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W ramach RPO WO na lata 2014-2020 została wskazana główna grupa 

docelowa:  

-osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo, w tym 

zwłaszcza: 

a) kobiety, 

b) osoby niepełnosprawne, 

c) osoby po 50 roku życia, 

d) osoby długotrwale bezrobotne, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub  co najmniej 

jedno dziecko niepełnosprawne  do 18 roku życia, 

g) migranci powrotni i imigranci. 

 

Z uwagi na powyższe wsparcie kierowane do pozostałych grup zostaje 

ograniczone do minimum. 

 

Za osoby powyżej 29 roku życia uznaje się osoby, które w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia (od dnia 30 tych urodzin). 

4. 

 

 

 

Minimalny zakres informacji, które muszą zostać przedstawione przez beneficjenta we wniosku  

o dofinansowanie, obejmujące co najmniej: 

a) sposób i tryb rekrutacji uczestników projektu; 

b) planowany zakres wsparcia doradczo-szkoleniowego;  

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata  

2014-2020, IZ RPO zapewnia, że w regulaminie konkursu zostanie zawarty 

minimalny zakres informacji, które muszą zostać przedstawione przez 

beneficjenta we wniosku o dofinansowanie dotyczący m.in. rekrutacji, której 

obowiązkowym elementem jest rozmowa z doradcą zawodowym w celu 



 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt skierowany jest co najmniej do 50% osób w wieku powyżej 50 roku 

życia i/lub  do kobiet i/lub do osób z niepełnosprawnościami i/lub 

migrantów powrotnych i imigrantów1 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0 - 5 

Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 wskazuje 

na zróżnicowaną sytuację kobiet i mężczyzn w obszarach życia społeczno-gospodarczego m.in.niższą 

przedsiębiorczość wśród kobiet. Jednocześnie osoby powyżej 50 roku życia stanowią grupę społeczną 

doświadczającą szczególnych trudności ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to m.in. 

z niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych, które są postrzegane jako pracownicy mniej 

wydajni i gorzej wykwalifikowani. Z punktu widzenia dostępności do rynku pracy i stopnia aktywności 

zawodowej jedną z najbardziej marginalizowanych grup społecznych są osoby niepełnosprawne. 

Głównym czynnikiem ekonomicznej marginalizacji osób niepełnosprawnych jest brak popytu na ich 

pracę, a czynnikiem pozaekonomicznym, lęk pracodawców przed zatrudnianiem takich osób 

wynikający z przyczyn mentalnych. Objęcie wsparciem osób, z którejś z wymienionych grup,  

w sposób szczególny doświadczających  trudności z wejściem bądź powrotem na rynek pracy wpłynie 

                                                           
1Poprzez osobę , do której skierowany jest projekt rozumie się osobę, która przeszła pozytywnie etap rekrutacji i podpisała oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.  

c) kryteria selekcji uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki na rozwój 

przedsiębiorczości; 

d) sposób i tryb monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia; 

e) zasady odwołania się uczestnika projektu od negatywnej decyzji beneficjenta. 

 

zweryfikowania predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, 

poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, usług doradczo- szkoleniowych o charakterze specjalistycznym 

(indywidualnych i grupowych), w tym założenia programowe, zakres 

tematyczny, metodyka nauczania, planowana liczba doradców i wykładowców, 

wymiar godzinowy, liczebność grup, itp.,  obiektywne i merytoryczne kryteria 

selekcji uczestników, którym zostaną przyznane środki na działalność 

gospodarczą, sposób monitorowania wsparcia finansowego oraz zasady 

odwołania się uczestnika projektu od negatywnej decyzji beneficjenta. 

 

5. 

Wnioskodawca w ramach projektu zobligowany jest do osiągnięcia wskaźnika produktu tj.: liczba osób 

pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  

w programie na poziomie co najmniej 40 osób. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Dotacje udzielane na założenie działalności gospodarczej wpłyną na rozwój 

przedsiębiorczości  województwa opolskiego. W związku z powyższym, projekt 

musi zakładać maksymalne wykorzystanie środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel, a co za tym idzie udzielenie jak najwyższej, 

 w ramach dostępnej alokacji, liczby dotacji. 

Ponadto wprowadzenie niniejszego kryterium pozwoli na osiągnięcie 

wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie. 



Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

pozytywnie na ich sytuację społeczno-ekonomiczną co przełoży się znacząco na regionalny rynek 

pracy. 

0 pkt – projekt  nie jest skierowany  w co najmniej 50%  do osób w wieku powyżej 50 roku życia i/lub  

do kobiet i/lub do osób z niepełnosprawnościami i/lub migrantów powrotnych i imigrantów; 

1 pkt – projekt jest skierowany w co najmniej 50% do osób w wieku powyżej 50 roku życia i/lub  do 

kobiet i/lub do osób z niepełnosprawnościami  i/lub migrantów powrotnych i imigrantów; 

2 pkt - projekt jest skierowany w co najmniej 60% do osób w wieku powyżej 50 roku życia i/lub  do 

kobiet i/lub do osób z niepełnosprawnościami i/lub migrantów powrotnych i imigrantów; 

3 pkt – projekt jest skierowany w co najmniej 70% do osób w wieku powyżej 50 roku życia i/lub  do 

kobiet i/lub do osób z niepełnosprawnościami i i/lub migrantów powrotnych i imigrantów; 

4 pkt - projekt jest skierowany w co najmniej 80% do osób w wieku powyżej 50 roku życia i/lub  do 

kobiet i/lub do osób z niepełnosprawnościami i/lub migrantów powrotnych i imigrantów; 

5 pkt- projekt jest skierowany w co najmniej 90% do osób w wieku powyżej 50 roku życia i/lub  do 

kobiet i/lub do osób z niepełnosprawnościami i/lub migrantów powrotnych i imigrantów. 

2. 

Projekt skierowany jest  co najmniej do 50% osób zamieszkujących obszary 

wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. na gminy wskazane w 

Diagnozie wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO 

WO 2014-20202,  tj. Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, 

Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, 

Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0 -5 

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

zakłada się premiowanie wsparcia skierowanego do osób zamieszkujących obszary wiejskie  

o najgorszej sytuacji rozwojowej. Obszary te charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk 

rozwojowych, których ograniczenie wymaga interwencji państwa lub regionu. Przedmiotowy obszar 

to tereny o utrudnionym dostępie do usług, charakteryzujące się nie tylko słabo rozwiniętą 

przedsiębiorczością, ale również wysokim bezrobociem, ubóstwem i zagrożeniem depopulacją. 

Realizacja wskazanych działań na tych obszarach powinna przyczynić się nie tylko do powstania 

nowych miejsc pracy, lecz również do wzrostu ich atrakcyjności i poprawy sytuacji materialnej osób 

je zamieszkujących. Pozwoli to na niwelowanie różnic pomiędzy obszarami wiejskimi 

charakteryzującymi się najniższym rozwojem gospodarczo – społecznym a obszarami odznaczającymi 

się wysokim wskaźnikiem przedsiębiorczości, tj. przede wszystkim ośrodkami miejskimi. W rezultacie, 

może zostać zahamowany odpływ z tych terenów mieszkańców, w tym zwłaszcza osób z wyższym 

wykształceniem, który mógłby mieć w przyszłości szczególnie negatywny wpływ na ich rozwój. Mając 

na uwadze powyższe, dotacje na założenie działalności gospodarczej w pierwszej kolejności będą 

mogły uzyskać osoby zamieszkujące obszary, o których mowa powyżej.  

0 pkt – projekt nie jest skierowany w co najmniej 50%  do osób zamieszkujących obszary wiejskie  

o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej; 

1 pkt –projekt jest skierowany w co najmniej 50%  do osób zamieszkujących obszary wiejskie  

o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej; 

                                                           
2Poprzez osobę , do której skierowany jest projekt rozumie się osobę, która przeszła pozytywnie etap rekrutacji i podpisała oświadczenie kwalifikowalności uczestnika. 



Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2 pkt - projekt jest skierowany w co najmniej 60%  do osób zamieszkujących obszary wiejskie  

o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej; 

3 pkt – jest skierowany w co najmniej 70%  do osób zamieszkujących obszary wiejskie  

o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej; 

4 pkt – jest skierowany w co najmniej 80%  do osób zamieszkujących obszary wiejskie  

o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej; 

5 pkt- jest skierowany w co najmniej 90%  do osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej 

sytuacji rozwojowej. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


