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1. Informacje o instytucjach uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego ma lata 2014-2020 

 

1.1 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020 

Instytucja 

Zarząd Województwa Opolskiego  
Obsługiwany przez Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego,  
Departament Koordynacji  Programów 
Operacyjnych 

Adres korespondencyjny Ul. Krakowska 38, 45-075 Opole 

Telefon 77 54 16 200 

Faks 77 54 16 223 

E-mail dpo@opolskie.pl   

Dane do kontaktów roboczych rpefs@opolskie.pl ,  77 54 16 255 

 

1.2 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPO WO 2014-2020 – WOJEWÓDZKI URZĄD 
PRACY W OPOLU 

Instytucja Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  

Adres korespondencyjny 45-315 Opole, ul.  Głogowska 25c  

Telefon 77 44 16 701 

Faks 77 44 16 702 

E-mail wup@wup.opole.pl   

Dane do kontaktów roboczych 
77 44 17 474, 77 44 17 472 
a.kislak@wup.opole.pl   

 

mailto:dpo@opolskie.pl
mailto:rpefs@opolskie.pl
mailto:wup@wup.opole.pl
mailto:a.kislak@wup.opole.pl
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1.3 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPO WO 2014-2020 – STOWARZYSZENIE 
AGLOMERACJA OPOLSKA 

Instytucja 
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

Adres korespondencyjny ul. Plac Wolności  6,  45-018 Opole  

Telefon 77 446 14 00 

Faks 77 44 59 612 

E-mail biuro@ao.opole.pl  

Dane do kontaktów roboczych info@ao.opole.pl ,  77 54 17 934, 77 44 61 404 

 

mailto:biuro@ao.opole.pl
mailto:info@ao.opole.pl
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2. KARTY NABORÓW KONKURSOWYCH 

2.1 Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 
poprawa sytuacji zawodowej osób nieposiadających stabilnej 
pozycji na rynku pracy ze względu na niskie zarobki i formę 
zatrudnienia 

Priorytet Inwestycyjny 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 
oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

 
Nie dotyczy 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

lipiec 2018 r. 

Planowany termin naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektów (miesiąc, rok) 

Sierpień/wrzesień 2018 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

1) Usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier 
uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, 
określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia, 
poprzedzone analizą dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą 
popyt na konkretne zawody, w tym1: 
 
a) pośrednictwo pracy, 
b) poradnictwo zawodowe2. 

 
2) Programy aktywizacji zawodowej, w tym w zakresie reorientacji 

zawodowej rolników, obejmujące jedną lub kilka z m.in. 
następujących form wsparcia: 
 
a) szkolenia (otwarte i zamknięte), 
b) staże, 
c) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 
d) subsydiowanie zatrudnienia, 

                                                 
1 W przypadku typów projektów 1-2 istnieje możliwość dofinansowania w projekcie wsparcia towarzyszącego dla 
uczestników projektu, polegającego na zapewnieniu opieki nad osobami zależnymi, w tym dziećmi do lat 7. 
2 Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 2  i/lub nr 3. 
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2.1 Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

e) dodatek relokacyjny przyznawany na pokrycie kosztów 
związanych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej 
połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej poza miejscem stałego 
zamieszkania3, 

f) wsparcie trenera pracy w zakresie zatrudnienia 
wspomaganego, 

g) wolontariat m.in. poprzez zapewnienie wsparcia 
szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. 
 

3) Upowszechnienie i wdrożenie alternatywnych i elastycznych 
form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym m.in. 
poprzez: 
a) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy  

w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.), 

b) subsydiowanie alternatywnych i elastycznych form 
zatrudnienia, takich jak m.in.: 

 zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

 praca w domu, 

 praca rotacyjna, 

 job sharing (dzielenie pracą). 
4) Formy wsparcia służące podniesieniu kwalifikacji  

i kompetencji osób pracujących, poprawiających ich sytuację 
na rynku pracy. 

                                                 
3 Oprócz dodatku relokacyjnego możliwe jest sfinansowanie kosztów dojazdu osobie, która spełnia warunki ustalone 
dla tej formy wsparcia. 
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2.1 Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

16 105 263,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

 
1 894 737,00 

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

5% 
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia  
w ramach Programu „Partnerstwo dla osób  
z niepełnosprawnościami ” - 15% 

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria ogólne stosowane do wszystkich działań/poddziałań 
znajdują się w załączniku nr 3 do SZOOP.  
 
Kryteria szczegółowe zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 7 
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2.2 Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 2: Wzrost liczby trwałych miejsc pracy powstałych 
dzięki środkom przekazanym na założenie działalności 
gospodarczej 

Priorytet Inwestycyjny 

8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie  
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

kwiecień 2018 r. 

Planowany termin naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektów (miesiąc, rok) 

czerwiec 2018 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

1) Bezzwrotne wsparcie (dotacja) dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: 

 

a) usługi szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej i/lub doradztwo w ww. zakresie 

udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie 

działalności gospodarczej; 

b) przyznanie dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

obowiązującego w dniu przyznania wsparcia4; 

c) wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze 
specjalistycznym5 w zakresie efektywnego wykorzystania 
dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w 
kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 

                                                 
4 Dzień ten rozumiany jest jako dzień podpisania umowy o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
5 Doradztwo o charakterze specjalistycznym nie obejmuje takich form wsparcia jak: mentoring, tutoring, coaching itp. 
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2.2 Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres do 
6 miesięcy/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

22 381 494,78 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

3 588 565,48 

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

Wsparcie bezzwrotne – 5%, a w przypadku części budżetu projektu 
dot. środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 0% 
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w 
ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami 
” - 15% 

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria ogólne stosowane do wszystkich działań/poddziałań 
znajdują się w załączniku nr 3 do SZOOP.  
 
Kryteria szczegółowe zgodnie z załącznikiem nr 2. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 7 
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2.3 Działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie rehabilitacji 
medycznej ułatwiającej powrót do pracy 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 3: Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy 
osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów 
zdrowotnych 

Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

Rehabilitacja medyczna ułatwiająca powrót do pracy 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

kwiecień 2018 r. 

Planowany termin naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektów (miesiąc, rok) 

maj/czerwiec 2018 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

1) Usługi zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające 
powrót do pracy6, w tym m.in.: 

a) rehabilitacja po wypadkach i zabiegach, 
b) rehabilitacja po intensywnej opiece anestezjologicznej, 
c) rehabilitacja po przebyciu ciężkich chorób (zwłaszcza 

hematologicznych, cukrzycy, układu krążenia, układu 
oddechowego oraz reumatologicznych). 
 

2) Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu 
nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej skierowane m.in. 
do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne7. 

 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

3 993 358,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

469 807,00 

                                                 
6 Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie 
zdrowotnym. Ponadto uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
7 Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 4. 
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2.3 Działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie rehabilitacji 
medycznej ułatwiającej powrót do pracy 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

5% 
 
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w 
ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami 
” - 15% 

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria ogólne stosowane do wszystkich działań/poddziałań 
znajdują się w załączniku nr 3 do SZOOP.  
 
Kryteria szczegółowe zgodnie z załącznikiem nr  3. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 7 
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2.4 Działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka 
szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 3: Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy 
osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów 
zdrowotnych 

Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

1) Profilaktyka raka szyjki macicy 
2) Profilaktyka raka jelita grubego 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

maj 2018 r. 

Planowany termin naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektów (miesiąc, rok) 

czerwiec/lipiec 2018 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji  
w ramach konkursu  

1) Profilaktyka raka szyjki macicy8, w tym: 

a) usługi zdrowotne - test na występowanie wirusa HPV9, 

b) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki 

raka szyjki macicy, w tym edukacja prozdrowotna o 

charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na 

zachęcaniu do skorzystania z badań 

2) Profilaktyka raka jelita grubego10, w tym: 

a) usługi zdrowotne - badanie kolonoskopowe, 

b)  działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki 

raka jelita grubego, w tym edukacja prozdrowotna o 

charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na 

zachęcaniu do skorzystania z badań 

                                                 
8Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
9 Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie 
zdrowotnym. 
10 Jako wsparcie uzupełniające może wystąpić opieka osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu 
kolonoskopowemu ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania). 
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2.4 Działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka 
szyjki macicy i profilaktyki raka jelita grubego 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

 Profilaktyka raka szyjki macicy: 3 773 175,00 

 Profilaktyka raka jelita grubego: 4 686 087,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

 Profilaktyka raka szyjki macicy: 443 903,00 

 Profilaktyka raka jelita grubego: 551 304,00 

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

5% 
 
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w 
ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami 
” - 15% 

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria ogólne stosowane do wszystkich działań/poddziałań 
znajdują się w załączniku nr 3 do SZOOP.  
 
Kryteria szczegółowe zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 7. 
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2.5 Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 6: Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do 
lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnienia osób 
sprawujących nad nimi opiekę. 

Priorytet Inwestycyjny 

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach,  
w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 
zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 
wynagrodzeń za taką sama pracę 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

maj 2018 r. 

Planowany termin naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektów (miesiąc, rok) 

czerwiec 2018 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji  
w ramach konkursu  

1) Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  

w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach 

opieki przewidzianych ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 603 z 

późn. zm.)11, w tym m.in. zapewnienie bieżącego 

funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 

3. 

2) Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez 

pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez 

opiekunów dzieci do lat 3  

3) Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  

w instytucjonalnych formach opieki do potrzeb dzieci  

                                                 
11 Dotyczy również żłobków przyzakładowych. 
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2.5 Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

z niepełnosprawnościami. 

4) Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

do lat 312, w tym m.in. 

a) pośrednictwo pracy, 

b) poradnictwo zawodowe, 

c) szkolenia, 

d) staże, 

e) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 

f) subsydiowanie zatrudnienia, 

g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 

w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.). 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

 
 
5 404 068,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

 
317 886,00 

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

10% 
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia  
w ramach Programu „Partnerstwo dla osób  
z niepełnosprawnościami ” - 15% 

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria ogólne stosowane do wszystkich działań/poddziałań 
znajdują się w załączniku nr 3 do SZOOP.  
 
Kryteria szczegółowe zgodnie z załącznikiem nr 5. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 7 

 

                                                 
12 Możliwa do realizacji wyłącznie jako element projektu wskazanego w pozostałych typach projektu. Nie dotyczy osób 
pracujących (definicja osoby pracującej została wskazana  
w dokumencie pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS). 
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3. KARTY NABORÓW POZAKONKURSOWYCH 

3.1 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP (luty 2018 r.) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres projektu 
Programy aktywizacji zawodowej realizowanej przez Powiatowe 
Urzędy Pracy 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 
poprawa sytuacji zawodowej osób nieposiadających stabilnej 
pozycji na rynku pracy ze względu na niskie zarobki i formę 
zatrudnienia 

Priorytet Inwestycyjny 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 
oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach projektu 

1) Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia  
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1265 z późn. zm.)13, w tym m.in. 
następujące formy wsparcia: 
a) szkolenia, 
b) staże, 
c) przygotowanie zawodowe dorosłych, 
d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 
e) prace interwencyjne, 
f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i 
doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej, 

g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 
w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.) dla 
skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na 
rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w 
wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad 
osobą zależną, 

h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym 
wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego 
na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem 
dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą 
zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie 
pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania 

                                                 
13 Z wyłączeniem robót publicznych. 
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3.1 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP (luty 2018 r.) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną, 
i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie 

bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. 

Uzasadnienie realizacji 
projektu w trybie 
pozakonkursowym14 

ND 

Cel główny projektu 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 
roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy. 

Główne zadania 
przewidziane do realizacji w 
projekcie ze wskazaniem 
grup docelowych 

1) Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku życia15 
pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane 
do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu 
pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 
1) kobiety,  
2) osoby z niepełnosprawnościami, 
3) osoby w wieku 50 lat i więcej, 
4) osoby długotrwale bezrobotne, 
5) osoby o niskich kwalifikacjach, 
6) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku 

życia lub co najmniej jedno dziecko z 
niepełnosprawnościami do 18 roku życia,  

7) migranci powrotni i imigranci. 

Wnioskodawca 

Powiatowe urzędy pracy z województwa opolskiego.  

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w 
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2009 z późn. zm.). 

Uzasadnienie wskazania 
podmiotu, który będzie 
wnioskodawcą16 

ND 

                                                 
14 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020 
15 Osoby od 30 roku życia są kwalifikowane do projektu od dnia 30 tych urodzin. 
16 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020 
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3.1 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP (luty 2018 r.) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 

05.01.2018r -31.12.2018r. 

Szacowany budżet projektu  24 667 751,00 PLN 

Kryteria wyboru projektów Zgodnie z załącznikiem nr 6 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 7 

 

3.2 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP (listopad 2018 r.) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres projektu 
Programy aktywizacji zawodowej realizowanej przez Powiatowe 
Urzędy Pracy 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 
poprawa sytuacji zawodowej osób nieposiadających stabilnej 
pozycji na rynku pracy ze względu na niskie zarobki i formę 
zatrudnienia 

Priorytet Inwestycyjny 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 
oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach projektu 

1) Formy pomocy przyczyniające się do aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych w tym m.in.17: 

a) szkolenia, 
b) staże, 
c) przygotowanie zawodowe dorosłych, 
d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 
e) prace interwencyjne, 
f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 

                                                 
17 W ramach projektu realizowane są instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. W przypadku wygaśnięcia ww. ustawy w 
ramach projektu realizowane będą formy pomocy zgodnie z nową ustawą dotyczącą rynku pracy. 
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3.2 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP (listopad 2018 r.) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i 
doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej, 

g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 
w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.) dla 
skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na 
rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w 
wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad 
osobą zależną, 

h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym 
wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego 
na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem 
dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą 
zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie 
pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania 
dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną, 

i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie 
bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. 

Uzasadnienie realizacji 
projektu w trybie 
pozakonkursowym18 

ND 

Cel główny projektu 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 
roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy. 

                                                 
18 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020 
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3.2 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP (listopad 2018 r.) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Główne zadania 
przewidziane do realizacji w 
projekcie ze wskazaniem 
grup docelowych 

1) Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku życia19 
pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP20, którym do 
powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy, o których 
mowa w punkcie „Typ/typy projektów przewidziane do 
realizacji w ramach projektu”, w tym zwłaszcza osoby 
znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 
1) kobiety,  
2) osoby z niepełnosprawnościami, 
3) osoby w wieku 50 lat i więcej, 
4) osoby długotrwale bezrobotne, 
5) osoby o niskich kwalifikacjach, 
6) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku 

życia lub co najmniej jedno dziecko z 
niepełnosprawnościami do 18 roku życia,  

7) migranci powrotni i imigranci. 

Wnioskodawca 

Powiatowe urzędy pracy z województwa opolskiego.  

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w 
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2009 z późn. zm.). 

Uzasadnienie wskazania 
podmiotu, który będzie 
wnioskodawcą21 

ND 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 

01.01.2019r. -31.12.2019r. 

Szacowany budżet projektu  25 426 758,00 PLN 

Kryteria wyboru projektów Zgodnie z załącznikiem nr 6 

Zakładane efekty projektów Zgodnie z załącznikiem nr 7 

                                                 
19 Osoby od 30 roku życia są kwalifikowane do projektu od dnia 30 tych urodzin. 
20 Do projektu rekrutowane będą osoby należące do I lub II profilu pomocy. W przypadku wygaśnięcia ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do projektu rekrutowane będą osoby zgodnie z 
nową ustawą dotyczącą rynku pracy. 
21 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020 
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3.2 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP (listopad 2018 r.) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

wyrażone wskaźnikami 
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4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Załącznik nr 1: Kryteria wyboru projektów dla działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy 

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru projektów dla działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

Załącznik nr 3: Kryteria wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej  

w zakresie rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy 

Załącznik nr 4a: Kryteria wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej  

w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy 

Załącznik nr 4b: Kryteria wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej  

w zakresie profilaktyki raka jelita grubego 

Załącznik nr 5: Kryteria wyboru projektów dla działania 7.6 Godzenie życia prywatnego  

i zawodowego 

Załącznik nr 6: Kryteria wyboru projektów dla działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

Załącznik nr 7: Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami dla osi priorytetowej  

VII Konkurencyjny rynek pracy 

 

 

 
 
 



Załącznik Nr 1 Do Rocznego Planu Działania Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy  
Wersja nr 4, styczeń 2019 r. 

 
 

 

 

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA                         

7.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB  

POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY  

W RAMACH RPO WO 2014-2020 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Wnioskodawca i/lub Partner posiada minimum dwuletnie 
doświadczenie w obszarze aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Skuteczna realizacja działań w obszarze 

aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

zatrudnienia wymaga, aby były one prowadzone 

przez podmioty posiadające  doświadczenie  

w tym zakresie.  Dwuletni okres doświadczenia 

Wnioskodawcy i/ lub Partnera  w realizacji 

zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób  

pozostających bez zatrudnienia jest okresem 

minimalnym do zapewnienia uczestnikom 

wsparcia adekwatnego do ich potrzeb.   

 

Dla kryterium przewidziano możliwość 

pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do 

tego kryterium warunków jakie musi spełnić 

projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, 

lub/i  

Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 

wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem 

do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

 

2. 

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie kryterium 

efektywności zatrudnieniowej, informującego o odsetku 

uczestników, którzy podjęli zatrudnienie (na podstawie umowy  

o pracę, oraz samozatrudnienie)  na poziomie: 

- dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, 

osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby  

z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – minimum 42%; 

- dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – minimum 52%. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Spełnienie powyższego kryterium będzie 

weryfikowane w okresie realizacji projektu i po 

jego zakończeniu. Zastosowanie kryterium 

efektywności zatrudnieniowej na podstawie 

metodologii określonej w Wytycznych  

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona 

wśród uczestników projektu, którzy w 

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli 

osobami bezrobotnymi. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Dla kryterium przewidziano możliwość 

pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do 

tego kryterium warunków jakie musi spełnić 

projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, 

lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 

wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem 

do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

3. 

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji  osiągnięcie 

kryterium efektywności zawodowej (informującego o odsetku 

uczestników, których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie)  

na poziomie 7%1 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

W celu  zapewnienia skuteczności wsparcia 

kierowanego do osób, które w  momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami 

pracującymi2, konieczne jest uwzględnienie 

                                                           
1 Zgodnie z metodologią dla działania 7.5 RPO WO szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw.  

 
2  Z wyłączeniem osób, które w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie  działalności gospodarczej z EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez 
beneficjenta, jak i w innych projektach EFS) . 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

mechanizmów zapewniających, iż projekty 

realizowane w zakresie poprawy sytuacji osób 

na rynku pracy uwzględniają kryteria wyboru 

projektów określające minimalny poziom 

efektywności zawodowej, tj. odsetek osób, 

których sytuacja  na rynku pracy ulegnie 

poprawie. Szczegółowe uregulowania w w/w 

zakresie ujęte są w dokumencie pn. Standardy 

jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla 

uczestników projektów w obszarze rynku pracy 

RPO WO 2014-2020 (m.in. szkolenia i kursy, 

staże i praktyki zawodowe, dodatek relokacyjny, 

subsydiowane zatrudnienie).  . 

  

Dla kryterium przewidziano możliwość 

pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do 

tego kryterium warunków jakie musi spełnić 

projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, 

lub/i  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 

wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem 

do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

4. 

Biuro projektu musi rozpocząć swoją działalność na terenie 
województwa opolskiego  najpóźniej w dniu podpisania umowy  o 
dofinansowanie lub w dniu rozpoczęcia rzeczowej realizacji 
projektu.  Biuro projektu musi być czynne 5 dni w tygodniu  przez 
minimum 6  godzin dziennie. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających skuteczny dostęp uczestników  

do osób zajmujących się realizacją projektu.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

oraz ponownie  na podstawie oświadczenia 

złożonego przez Wnioskodawcę w dniu 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 

Oświadczenie Wnioskodawcy  zawiera 

deklarację otwarcia biura projektu w dniu 

podpisania umowy lub w dniu rozpoczęcia 

rzeczowej realizacji projektu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Dla kryterium przewidziano możliwość 

pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do 

tego kryterium warunków jakie musi spełnić 

projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, 

lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 

wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem 

do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

 

5. 

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu, stanowi odpowiedź na 
specyfikę wewnątrzregionalną (Regionalna Strategia Innowacji 
Województwa Opolskiego do roku 2020, załącznik nr 1 do Uchwały 
nr 5250 Zarządu Województwa z dnia 1 lipca 2014 r.). Do obszarów 
rozwojowych w woj. opolskim uznanych m.in. jako kluczowe i 
potencjalnie kluczowe, uwzględniające technologie i wiedze 
regionalną należą m.in. chemiczny, budowlany wraz z przemysłem 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Projekty realizowane w zakresie aktywizacji 

zawodowej muszą uwzględniać specyfikę 

wewnątrzregionalną, w tym regionalne 

inteligentne specjalizacje, branże 

zidentyfikowane jako kluczowe dla rozwoju 

regionu lub zawody nadwyżkowe i deficytowe  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

mineralnym i usługami budowlanymi, maszynowy i elektro–
maszynowy, paliwowo-energetyczny, rolno-spożywczy, drzewno-
papierniczy, w tym przemysł meblarski, metalowy i metalurgiczny 
oraz usługi medyczne i rehabilitacyjne, usługi turystyczne, 
transport i logistyka. 

w regionie, w tym przy użyciu np. lokalnych, 

regionalnych i krajowych badań rynku pracy. 

Ponadto zaplanowane w ramach projektu 

szkolenia muszą być zgodne ze 

zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem 

uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi 

potrzebami rynku pracy. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość 

pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do 

tego kryterium warunków jakie musi spełnić 

projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, 

lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 

wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem 

do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

6. 
Współpraca z podmiotami realizującymi wsparcie w  obszarze 
włączenia społecznego . 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

W celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia 

byłym uczestnikom projektów z zakresu 

włączenia społecznego realizowanych w Osi 

Priorytetowej VIII Integracja społeczna, 

konieczne jest zapewnienie wymiany informacji 

na temat działań podejmowanych na danym 

obszarze (gmina/powiat) pomiędzy podmiotami 

realizującymi  projekty w ramach Osi 

Priorytetowej VII i VIII. W związku z powyższym 

Wnioskodawca zobligowany jest do 

zamieszczenia informacji dotyczącej  

w szczególności  celu projektu, terminu jego 

realizacji, opisu grupy docelowej, kryteriów 

rekrutacji i warunków udziału, form wsparcia, 

harmonogramu realizacji na swojej stronie 

internetowej. Ponadto Wnioskodawca 

przekazuje, w terminie do 10 dni roboczych od 

dnia podpisania umowy o dofinansowaniu, 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

pisemną informację  w w/w zakresie do 

instytucji systemu pomocy i integracji 

społecznej działających na obszarze realizacji 

projektu. Do takich instytucji należy zaliczyć  

w szczególności ośrodki pomocy społecznej, 

powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki 

wsparcia ekonomii społecznej. 

 

Wnioskodawca jest zobligowany do zawarcia we 

wniosku informacji odnośnie sposobu 

spełnienia  przedmiotowego kryterium. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość 

pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do 

tego kryterium warunków jakie musi spełnić 

projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, 

lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 

wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem 

do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Projekt jest komplementarny z inicjatywami 

zaplanowanymi w ramach programu SSD . 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 0 lub 1 

0 pkt – projekt nie jest komplementarny z inicjatywami 

zaplanowanymi w ramach programu SSD, 

1 pkt- projekt jest komplementarny z inicjatywami 

zaplanowanymi w ramach programu SSD. Powyższe kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie. Beneficjent zobligowany jest do 

jednoznacznego wskazania sposobu w jaki projekt jest 

komplementarny z inicjatywami ujętymi w ramach programu 

SSD. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Założenie efektywności zatrudnieniowej wyższej 

niż wymagany minimalny próg dla każdej z grup 

docelowych. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

3 0-4 

Zgodnie z zapisami RPO WO na lata 2014-2020 poprzez 

kryteria wyboru projektów zostanie zapewnione, iż 

priorytetowo traktowane będą projekty zakładające 

efektywność zatrudnieniową wyższą niż wymagany minimalny 

próg. 

 

0 pkt- projekt nie zakłada efektywności zatrudnieniowej 

wyższej niż wymagany minimalny próg, 

1 pkt- projekt  zakłada realizację wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej  

o 10%  wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej  

z grup docelowych, 

2 pkt- projekt  zakłada realizację wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej  

o 20%  wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej  

z grup docelowych,  

3 pkt- projekt  zakłada realizację wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej  

o 30%  wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej  

z grup docelowych, 

4 pkt- projekt  zakłada realizację wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

o 40%  wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej z 

grup docelowych. 

 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 

zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Osiągnięcie wartości wskaźnika Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na 

poziomie wyższym niż  wymagany minimalny próg 

określony w Liście wskaźników na poziomie 

projektu dla Działania 7.2 RPO WO 2014-2020. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

3 0-4 

Zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu dla 

Działania 7.2 RPO WO 2014-2020 w ramach projektu odsetek 

osób, które uzyskały kwalifikacje  po opuszczeniu programu 

powinien wynosić minimum 30%  osób bezrobotnych i/lub 

biernych zawodowo objętych wsparciem w projekcie.  

Priorytetowo traktowane będą projekty, w których wartość 

wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu określona została na poziomie 

wyższym niż  wymagany minimalny próg. 

0 pkt- projekt nie zakłada wartości wskaźnika Liczba osób, 

które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na 

poziomie wyższym niż  wymagany minimalny próg, 

1 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  na poziomie 

co najmniej 45%, 

2 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  na poziomie 

co najmniej 60%,  

3 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  na poziomie 

co najmniej 75%, 



Załącznik Nr 1 Do Rocznego Planu Działania Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy  
Wersja nr 4, styczeń 2019 r. 

  16  
 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  na poziomie co 

najmniej 90%. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, 

w  tym  w  szczególności miast średnich  tracących  

funkcje społeczno-gospodarcze. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 
0, 2 lub 4 

pkt 

Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów 

Strategii  na  rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy 

miast powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast 

wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys. 

mieszkańców będących stolicami powiatów. Lista miast 

średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do dokumentu pn. 

Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista miast średnich   

tracących funkcje społeczno-gospodarcze  wskazana  jest   

w  załączniku  nr  2  do wspomnianego dokumentu. Dokument 

pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 

0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, 

w  tym  w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  

społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno 

miasto średnie spośród miast wskazanych w załączniku nr 1 

do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno 

miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. 

Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast 

wskazanych w załączniku nr 1 oraz listy miast wskazanych  

w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wybrano 

to samo miasto. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA                         

7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W RAMACH RPO WO 2014-2020 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wnioskodawca zrealizował  minimum dwa projekty w ramach EFS, 

w zakresie  przyznawania środków na rozpoczęcie prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenie woj. opolskiego. 

 

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. 

 

Wnioskodawca musi wykazać się 

doświadczeniem w realizacji minimum 

dwóch projektów obejmujących: 

przeprowadzenie procedury składania, 

oceny, wyboru wniosków o przyznanie 

środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości oraz  monitorowania i 

Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczych 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

kontroli nowopowstałych działalności, na 

terenie województwa opolskiego. 

Poprzez doświadczenie Wnioskodawcy 

należy rozumieć samodzielną realizację 

zadań w w/w zakresie i/lub w przypadku, gdy 

Wnioskodawca realizował projekty w  

partnerstwie nadzór nad  etapami realizacji 

projektu, o których mowa powyżej. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość 

pozytywnej oceny z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących 

się do tego kryterium warunków jakie 

musi spełnić projekt, aby móc 

otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i 

wyjaśnień wątpliwości dotyczących 

zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować 

wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 

2. 

Biuro projektu musi rozpocząć swoją działalność na terenie 

województwa opolskiego najpóźniej w dniu podpisania umowy o 

dofinansowanie lub w dniu rozpoczęcia rzeczowej realizacji 

projektu. Biuro projektu musi być czynne 5 dni w tygodniu przez 

minimum 6 godzin dziennie. 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających skuteczny dostęp 

uczestników  do osób zajmujących się 

realizacją projektu.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie oraz ponownie na 

podstawie oświadczenia złożonego przez 

Wnioskodawcę  w dniu podpisania umowy o 

dofinansowanie projektu. Oświadczenie 

Wnioskodawcy zawiera deklarację otwarcia 

biura projektu w dniu podpisania umowy lub 

w dniu rozpoczęcia rzeczowej realizacji 

projektu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Dla kryterium przewidziano możliwość 

pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących 

się do tego kryterium warunków jakie musi 

spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i 

wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Ocena kryterium może skutkować 

wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 

3. 

Wnioskodawca w ramach projektu zobligowany jest do udzielenia 

minimum 35 dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

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 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

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 

wskaźników pn.: Liczba osób pozostających 

bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki 

na podjęcie działalności gospodarczej w 

programie oraz Liczba osób pracujących, 

które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w 

programie. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość 

pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących 

się do tego kryterium warunków jakie 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

musi spełnić projekt, aby móc 

otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji  

i wyjaśnień wątpliwości dotyczących 

zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować 

wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium 

 

4. 

Minimalny zakres informacji, które muszą zostać przedstawione 
przez Wnioskodawcę  we wniosku o dofinansowanie, obejmujące co 
najmniej: 

a) sposób i tryb rekrutacji uczestników projektu; 
b) planowany zakres wsparcia doradczo-szkoleniowego;  
c) kryteria selekcji uczestników projektu, którym zostaną 

przyznane środki na rozwój przedsiębiorczości; 
d) sposób i tryb monitorowania prawidłowości realizacji  

i wydatkowania przyznanego wsparcia; 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Minimalny zakres informacji, które muszą 

zostać przedstawione przez Wnioskodawcę 

we wniosku o dofinansowanie dotyczy  co 

najmniej  rekrutacji, której obowiązkowym 

elementem jest rozmowa z doradcą 

zawodowym w celu zweryfikowania 

predyspozycji kandydata (w tym np. 

osobowościowych, poziomu motywacji) do 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

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

 

samodzielnego założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej, planowanego 

zakresu wsparcia, o charakterze 

szkoleniowym udzielanego na etapie 

poprzedzającym rozpoczęcie prowadzenia 

działalności gospodarczej, planowanego 

zakresu doradztwa o charakterze 

specjalistycznym (w tym założenia 

programowe, zakres tematyczny, metodyka 

nauczania, planowana liczba doradców i 

wykładowców, wymiar godzinowy, 

liczebność grup),  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. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Dla kryterium przewidziano możliwość 

pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących 

się do tego kryterium warunków jakie 

musi spełnić projekt, aby móc 

otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji  

i wyjaśnień wątpliwości dotyczących 

zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować 

wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Potencjał kadrowy Wnioskodawcy w zakresie 

obsługi projektów związanych z założeniem i 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

5 0-3 pkt 

Bada się doświadczenie personelu 

Wnioskodawcy/Partnera (Partnerów)  bezpośrednio 

zaangażowanego w obsługę projektów związanych  

z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Poprzez zaplecze kadrowe należy rozumieć personel 

bezpośrednio zaangażowany w obsługę projektów 

związanych z założeniem i prowadzeniem działalności 

gospodarczej, zatrudniony przez Wnioskodawcę/ Partnera 

(Partnerów) co najmniej 3 miesiące przed dniem złożenia 

wniosku  

o dofinansowanie. 

 

0 pkt - w skład zaplecza kadrowego Wnioskodawcy i/lub 

Partnera (Partnerów)  wchodzi mniej niż  

2 pracowników w tym każdy z co najmniej z 2 letnim 

doświadczeniem  

w obsłudze projektów związanych z udzielaniem wsparcia 

na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

1 pkt – w skład zaplecza kadrowego Wnioskodawcy i/lub 

Partnera (Partnerów)  wchodzi co najmniej  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2 pracowników w tym każdy z co najmniej 2 letnim 

doświadczeniem w obsłudze projektów związanych  

z udzielaniem wsparcia na założenie i prowadzenie 

działalności gospodarczej. 

2 pkt - w skład zaplecza kadrowego Wnioskodawcy i/lub 

Partnera (Partnerów) wchodzi co najmniej  

2 pracowników w tym każdy z co najmniej 2 letnim 

doświadczeniem i 1 pracownik z  co najmniej  

3 letnim  doświadczeniem w obsłudze projektów 

związanych z udzielaniem wsparcia na założenie  

i prowadzenie działalności gospodarczej. 

3 pkt - w skład zaplecza kadrowego Wnioskodawcy i/lub 

Partnera (Partnerów)  wchodzi co najmniej  

2 pracowników w tym każdy z co najmniej 3 letnim 

doświadczeniem i 1 pracownik z  co najmniej 2 letnim  

doświadczeniem w obsłudze projektów związanych  

z udzielaniem wsparcia na założenie  

i prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 

kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 

móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 

wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

 

2. 

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, 

w  tym w szczególności miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 
0, 2 lub 4 

pkt 

Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego  

z punktów Strategii  na  rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

(SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców  

z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą 

ludności 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami 

powiatów. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku 

nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze opracowanego 

na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

natomiast lista miast średnich   tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze  wskazana  jest  w  załączniku  nr  2  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja 

miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 

0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast 

średnich, w  tym w  szczególności miast średnich  tracących  

funkcje  społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej 

jedno miasto średnie spośród miast wskazanych w 

załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej 

jedno miasto średnie tracące funkcje społeczno-

gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 

do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze. 

Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast 

wskazanych w załączniku nr 1 oraz listy miast wskazanych 

w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

wybrano to samo miasto. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA                         

7.4 WYDŁUŻANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE 

REHABILITACJI MEDYCZNEJ UŁATWIAJĄCEJ POWRÓT DO 

PRACY W RAMACH RPO WO 2014-2020 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

Cel szczegółowy Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów zdrowotnych 

Rehabilitacja medyczna ułatwiająca powrót do pracy 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  
Ograniczenie kosztów działań 

informacyjnych/edukacyjnych.  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Działania o charakterze informacyjno/edukacyjnym 
stanowią nie więcej niż 20 % wartości projektu. 
Powyższe odnosi się do działań 
informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako część 
działań merytorycznych projektu, a nie działań 
informacyjno/ promocyjnych projektu wchodzących do 
katalogu kosztów pośrednich. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny 
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, 
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

2.  

Projekt realizowany jest w oparciu o analizę 

epidemiologiczną przeprowadzoną dla 

danego terytorium i grup docelowych.  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
analizy epidemiologicznej dla danego terytorium i grup 
docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego 
programu elementów tj.:  
1. skali zapadalności na choroby,  
2. czynników  wykluczających z rynku pracy, 
3. wieku,  
4. płci,  
5. profilu zawodowego osób planowanych do objęcia 

programem zdrowotnym.   
Analiza powinna opierać się na właściwym regionalnym 
programie zdrowotnym (jeśli dotyczy) lub zostać 
samodzielnie opracowana przez wnioskodawcę na 
podstawie ogólnodostępnych danych. 
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji 
projektu będzie uzależniona od zgodności planowanych 
działań z wynikami przeprowadzonej analizy. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny 
z zastrzeżeniem: 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, 
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

3.  

Świadczenia rehabilitacyjne są realizowane 

zgodnie  

z przepisami dla świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

Wniosek                 

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Świadczenia rehabilitacyjne muszą być realizowane 
zgodnie   z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 
ust 1 pkt 1 i 3 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, w szczególności zarządzenia                
nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013r.  
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny 
z zastrzeżeniem: 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, 
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

4.  

Działania objęte finansowaniem w ramach 

projektów nie zastępują świadczeń opieki 

zdrowotnej, których finansowanie jest 

zagwarantowane ze środków publicznych. 

Wniosek                 

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Dopuszcza się możliwość finansowania usług 
zdrowotnych jeżeli wykraczają one poza gwarantowane 
świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że 
gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać 
sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w 
okresie trwania regionalnego programu zdrowotnego 
(RPZ) lub danego projektu służącego realizacji RPZ albo  
w przypadku, gdy odpowiedni Regionalny Program 
Zdrowotny przewiduje zarówno usługi zdrowotne 
wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako 
podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego 
programu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny 
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, 
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP LP LP LP LP 

1 1 1 1 1 

5.  

Projekt jest realizowany zgodnie z 

odpowiednim regionalnym programem 

zdrowotnym 

Wniosek                 

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Program polityki zdrowotnej to program o którym mowa 
w art. 5 pkt 29austawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Program zdrowotny podlega 
opiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii 
Medycznych   i Taryfikacji oraz zatwierdzeniu przez 
Ministerstwo Zdrowia dzięki czemu założone w nim 
działania można uznać za skuteczne, bezpieczne   
i efektywne i uzasadnione. Działania realizowane  
w projekcie przez wnioskodawcę oraz ewentualnych 
partnerów są zgodne z właściwym regionalnym 
programem zdrowotnym, który jest załącznikiem do 
regulaminu konkursu. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny 
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, 
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP LP LP LP LP 

1 1 1 1 1 

6.  

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki 

zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez 

podmioty wykonujące działalność leczniczą. 

Wniosek                 

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą 
oznacza podmiot leczniczy, tj.: 
1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych 
dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej,  

2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki 

budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra 
Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające 
w strukturze organizacyjnej ambulatorium, 
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym 
mowa w art. 55 ust. 2a ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy  
z dnia 30 kwietnia 2010 r.  
o instytutach badawczych, 

5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym 
jest wykonywanie zadań  
w zakresie ochrony zdrowia i których statut 
dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP LP LP LP LP 

1 1 1 1 1 

6. posiadające osobowość prawną jednostki 
organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,  

7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów  
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego   
w Rzeczypospolitej Polskiej,  
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz  
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  

8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują 
działalność leczniczą. 
oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód  
w ramach działalności leczniczej jako praktykę 
zawodową, o której mowa wart. 5 ww. ustawy. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej 
oceny z zastrzeżeniem: 
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 

kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, 
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Komplementarność projektu z innymi 

przedsięwzięciami 

współfinansowanymi ze środków UE, 

krajowych lub innych źródeł. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

2 
0,1 lub 3 

pkt 

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych 
interwencji preferowane będą  projekty zakładające 
komplementarność z innymi przedsięwzięciami 
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych 
źródeł.  
Warunkiem koniecznym do określenia działań /projektów 
jako komplementarne jest ich uzupełaniający się charakter, 
wykluczający powielanie się działań.  

0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z innymi 
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, 
krajowych lub innych źródeł 

1 pkt - projekt zakłada komplementarność z jednym 
przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków UE, 
krajowych lub innych źródeł 

3 pkt - projekt zakłada komplementarność, z co najmniej 

dwoma lub więcej przedsięwzięciami współfinansowanymi 

ze środków UE, krajowych lub innych źródeł. 

2.  

Projekt preferuje osoby pracujące 

zagrożone przedwczesnym 

opuszczeniem rynku pracy  z powodu 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

3 
0,1 lub 2 

pkt 

Wskazania zdrowotne określa na podstawie wywiadu 
lekarz specjalista, który po stwierdzeniu zaistnienia 
potrzeby oraz zdiagnozowania korelacji pomiędzy 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

czynników zdrowotnych wywołanych 

warunkami pracy. 

schorzeniami, a warunkami pracy kieruje daną osobę na 
rehabilitację. 
Preferowanie tej grupy docelowej wynika z faktu, iż 
dostępne usługi medyczne w ramach NFZ są 
niewystarczające, a brak możliwości skorzystania z 
rehabilitacji medycznej w okresie trwania regionalnego 
programu zdrowotnego (RPZ) lub danego projektu 
służącego realizacji RPZ, ogranicza możliwość szybkiej 
reakcji, co w bezpośredni sposób przyczynia się do 
pogorszania stanu zdrowia, a tym samym do zwiększenia 
liczby osób, które przedwcześnie opuszczają rynek pracy. 

0 pkt – osoby z  grupy preferowanej stanowią poniżej 50% 
(liczone  w stosunku do wszystkich uczestników projektu) 

1 pkt – osoby z grupy preferowanej stanowią co najmniej 
50% (liczone w stosunku do wszystkich uczestników 
projektu) 

2 pkt – osoby z grupy preferowanej stanowią powyżej 80% 

(liczone w stosunku do wszystkich uczestników projektu). 

3.  
Grupą docelową są osoby pracujące 

i/lub osoby bezrobotne. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
2 0, 2 pkt  

Definicja osoby pracującej zgodna z definicją zawartą w 
dokumencie IZ RPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników 
na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.  
Definicja osoby bezrobotnej zgodna z definicją zawartą w 
dokumencie IZ RPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników 
na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, w przypadku 
której lekarz specjalista uzna, że dzięki rehabilitacji 
medycznej będzie ona w stanie kontynuować pracę lub 
podjąć zatrudnienie. 

0 pkt - projekt nie jest skierowany w całości do osób 
pracujących i/lub bezrobotnych, 
2 pkt - projekt jest w całości skierowany do osób 
pracujących i/lub bezrobotnych. 

4.  

Projekt przewiduje partnerstwo z 

partnerem społecznym 

reprezentującym interesy  

i zrzeszającym podmioty świadczące 

usługi w zakresie POZ. 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

1 
0 lub 1 

pkt 

Kryterium ma na celu wspieranie współpracy z partnerami 
społecznymi w celu poprawy jakości działań 
profilaktycznych oraz w celu zwiększenia skuteczności 
oddziaływania programu profilaktycznego.  
Partner społeczny (organizacja pozarządowa, związek 
pracodawców, związek pracowników) reprezentujący 
interesy i zrzeszający placówki podstawowej opieki 
zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą w 
ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej. 

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

1  pkt –  projekt realizowany w partnerstwie z partnerem 
społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym 
podmioty świadczące usługi w zakresie POZ. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o 
dofinansowanie zasadność zawiązania  
w projekcie partnerstwa z ww. partnerem. 

5.  

Projekt zakłada współpracę z co 

najmniej jednym podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń opieki 

zdrowotnej   w rodzaju podstawowa 

opieka zdrowotna. 

Wniosek                 

o 

dofinasowanie 

1 
0 lub 1 

pkt 

Celem realizacji projektu z udziałem POZ jest 
efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadry 
medycznej/zasobów lokalowych/sprzętowych POZ. 
Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na 
podstawie zawartej umowy z Płatnikiem.  

0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń 
opieki zdrowotnej  w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna 

1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna.  
Wnioskodawca musi wykazać we wniosku  
o dofinansowanie zasadność współpracy z jednostką POZ. 

6.  
Projekt jest realizowany w 

partnerstwie pomiędzy podmiotem 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

1 
0, 1, lub 2 

pkt 

Preferowane będą projekty zakładające partnerstwo 
pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą  
a co najmniej jedną organizacją pozarządową 
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

wykonującym działalność leczniczą a 

organizacjami pozarządowymi. 

najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie rehabilitacji 
medycznej, w tym kardiologicznej i neurologicznej, zgodnie 
z zakresem właściwego Regionalnego Programu 
Zdrowotnego.  
0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa. 
1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z jedną 
organizacją pozarządową reprezentującą interesy 
pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w zakresie rehabilitacji medycznej. 
2  pkt –  projekt realizowany jest z dwoma lub więcej 
organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy 
pacjentów i posiadającymi co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w zakresie rehabilitacji medycznej. 

7.  

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

miast średnich, w tym  

w szczególności miast średnich  

tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. 

 

 

 

 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 
0, 2 lub 4 

pkt 

Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego  

z punktów Strategii  na  rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

(SOR) 

i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z 

wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą 

ludności 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami 

powiatów. Lista miast średnich   wskazana jest w 

załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista miast średnich   

tracących funkcje społeczno-gospodarcze  wskazana  jest  

w  załączniku  nr  2  do wspomnianego dokumentu. 

Dokument pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu 

konkursu. 

0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast 

średnich, w  tym   

w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  

społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej 

jedno miasto średnie spośród miast wskazanych  

w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej 

jedno miasto średnie tracące funkcje społeczno-

gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 

do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast 
wskazanych w załączniku nr 1 oraz listy miast wskazanych  
w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast 
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
wybrano to samo miasto. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA                         

7.4 WYDŁUŻANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE 

PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 

 W RAMACH RPO WO 2014-2020 
  



Załącznik Nr 4a Do Rocznego Planu Działania Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy  
Wersja nr 4, styczeń 2019 r. 

2 
 

Oś 

priorytetowa 
VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

Cel 

szczegółowy 

Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów 

zdrowotnych 

Profilaktyka raka szyjki macicy 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  
Ograniczenie kosztów działań 

informacyjnych/edukacyjnych.  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Koszty działań informacyjnych/edukacyjnych poniesione w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu stanowią nie 
więcej niż 30% wartości projektu. 
Powyższe odnosi się do działań 
informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako część 
działań merytorycznych projektu, a nie działań 
informacyjno/promocyjnych projektu wchodzących do 
katalogu kosztów pośrednich. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 
zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

2.  

 

Test, którym wykonywane będzie badanie 

wykrywa co najmniej 2 najczęstsze 

genotypy wirusa HPV. 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Kryterium dotyczące profilaktyki obejmuje 2 najczęstsze 
genotypy wysokiego ryzyka tj. typ 16 i 18. 
Kobiety zakażone genotypami HPV 16 i HPV 18 są 
obarczone największym ryzykiem raka szyjki macicy (70 % 
wszystkich zachorowań na nowotwory szyjki macicy jest 
spowodowane tymi typami wirusa).  
Jednocześnie w ramach projektu nie ma możliwości 
sfinansowania badania cytologicznego. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

3.  

 

W ramach projektu uczestnik może raz 

skorzystać  z testu na wykrycie wirusa 

HPV.  

Wniosek 

o 

dofinasowanie 

Bezwzględny 

W ramach projektu uczestnik może zostać objęty testem 
na wykrycie wirusa HPV wyłącznie jeden raz. Wyjątek 
stanowią uzasadnione przypadki  medyczne stanowiące 
przesłankę dla ponownego przeprowadzenia badania. 
Poprzez uzasadnione przypadki medyczne rozumiane są 
sytuacje,  
w których: 
1. wynik jest nieswoisty, 
2. badanie wymaga powtórzenia z przyczyn technicznych,  
3. badanie należy powtórzyć po określonym czasie ze 

względów medycznych. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

4.  

W zakresie profilaktyki nowotworowej 

projekt zakłada objęcie wsparciem osoby, 

które wcześniej nie wykonywały badań 

cytologicznych. 

Wniosek 

o 

dofinasowanie 

Bezwzględny 

Projekt zakłada, że co najmniej 20% uczestników będą 
stanowiły osoby, które nigdy nie wykonywały badań 
cytologicznych na podstawie informacji z SIMP. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

5.  

Projekt zakłada, że materiał do testu na 

wykrycie wirusa HPV pobierany jest 

wyłącznie przez wykwalifikowany 

personel.  

Wniosek  

o 

dofinasowanie 

Bezwzględny 

Projekt zakłada, że materiał do testu na wykrycie wirusa 
HPV pobierany jest wyłącznie przez lekarza specjalistę 
położnictwa i ginekologii lub lekarza ze specjalizacją  
I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii, lub lekarza 
w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii (lekarz, 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji) lub 
położną.. Personel świadczy usługi m.in. w oparciu  
o Evidence Based Medicine. 
Ponadto w przypadku wyniku pozytywnego 
przeprowadzona jest konsultacja lekarska oraz ponowne 
badanie po 12 miesiącach. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

6.  

Projekt realizowany jest w oparciu o 

analizę epidemiologiczną przeprowadzoną 

dla danego terytorium i grup docelowych.  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
analizy epidemiologicznej dla danego terytorium i grup 
docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego 
programu elementów tj.:  
1. skali zapadalności na choroby,  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

2. czynników  wykluczających z rynku pracy, 
3. wieku,  
4. płci,  
5. profilu zawodowego osób planowanych do objęcia 

programem zdrowotnym.   
Analiza powinna opierać się na właściwym regionalnym 
programie zdrowotnym (jeśli dotyczy) lub zostać 
samodzielnie opracowana przez wnioskodawcę na 
podstawie ogólnodostępnych danych. 
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu 
będzie uzależniona od zgodności planowanych działań  
z wynikami przeprowadzonej analizy. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

7.  

Działania objęte finansowaniem w ramach 

projektów nie zastępują świadczeń opieki 

zdrowotnej, których finansowanie jest 

zagwarantowane ze środków publicznych. 

Wniosek                 

o 

dofinasowanie 

Bezwzględny  

Dopuszcza się możliwość finansowania usług zdrowotnych 
jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia 
opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że gwarantowana 
usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej 
osobie ze środków publicznych w okresie trwania 
regionalnego programu zdrowotnego (RPZ)lub danego 
projektu służącego realizacji RPZ  albo w przypadku, gdy 
odpowiedni Regionalny Program Zdrowotny przewiduje 
zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu 
świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i 
jednocześnie niezbędne dla realizacji tego programu, jak  
i usługi zdrowotne ponadstandardowe. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

8.  
Projekt jest realizowany zgodnie z 

odpowiednim programem zdrowotnym. 

Wniosek                 

o 

dofinasowanie 

Bezwzględny  

Program polityki zdrowotnej to program o którym mowa w 
art. 5 pkt 29austawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Program zdrowotny podlega 
opiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji oraz zatwierdzeniu przez Ministerstwo 
Zdrowia dzięki czemu założone w nim działania można 
uznać za skuteczne, bezpieczne i efektywne i uzasadnione. 
Działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę 
oraz ewentualnych partnerów są zgodne z właściwym 
programem polityki zdrowotnej, który jest załącznikiem do 
regulaminu konkursu. 
Kryterium nie dotyczy w sytuacji braku odpowiedniego 
regionalnego programu zdrowotnego. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

9.  

Przewidziane w projekcie świadczenia 

opieki zdrowotnej są realizowane 

wyłącznie przez podmioty wykonujące 

działalność leczniczą. 

Wniosek                 

o 

dofinasowanie 

Bezwzględny  

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą 
oznacza podmiot leczniczy, tj.: 
1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla 
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa 
nie stanowi inaczej,  

2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki 

budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra 
Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

strukturze organizacyjnej ambulatorium, 
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym 
mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, 

4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym 
jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i 
których statut dopuszcza prowadzenie działalności 
leczniczej,  

6. posiadające osobowość prawną jednostki 
organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,  

7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania,  

8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują 
działalność leczniczą. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w 
ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową,  
o której mowa w art. 5 ww. ustawy. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

10.  

Projekt skoncentrowany jest na wsparciu 

osób pracujących, uczących się lub 

posiadających miejsce zamieszkania na 

obszarze gminy/gmin wskazanych jako 

„biała plama” w zakresie profilaktyki raka 

szyjki macicy, które stanowią 30 % 

wszystkich uczestników projektu. 

Wniosek                 

o 

dofinasowanie 

Bezwzględny 

Działania realizowane w projekcie skoncentrowane są na 
wsparciu osób pracujących, uczących się lub posiadających 
miejsce zamieszkania na obszarze gminy/gmin wskazanych 
jako „biała plama” w zakresie profilaktyki raka szyjki 
macicy. 
 
Wykaz terenów o szczególnie niskiej zgłaszalności stanowi  
załącznik do regulaminu konkursu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

 
Minimalny odsetek uczestników projektu będących 
osobami pracującymi, uczącymi się lub posiadającymi 
miejsce zamieszkania na obszarze gminy/gmin wskazanych 
jako „biała plama” w zakresie profilaktyki raka szyjki 
macicy wynosi 30% wszystkich uczestników projektu. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Projekt preferuje świadczenie usług dla 

osób zamieszkałych w miejscowościach 

poniżej 20 000 mieszkańców i/lub  

z obszarów wiejskich. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

2 
0,2 lub 3 

pkt 

Wprowadzenie kryterium wynika z potrzeby zapewnienia 
dostępu do usług dla osób zamieszkałych  
w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub  
z obszarów wiejskich, przy czym obszary wiejskie 
definiowane są zgodnie ze statystyką publiczną. 

0 pkt – projekt nie zakłada świadczenia usług dla osób  
zamieszkałych   w miejscowościach poniżej 20 000 
mieszkańców na poziomie powyżej 30% (liczone  
w stosunku do wszystkich uczestników projektu). 

2 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób 
zamieszkałych  
w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców na 
poziomie powyżej 30% (liczone w stosunku do wszystkich 
uczestników projektu). 

3 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób 
zamieszkałych na terenach wiejskich na poziomie powyżej 
40% (liczone w stosunku do wszystkich uczestników 
projektu). 

2.  

 

Projekt zakłada włączenie badań 

profilaktycznych do badań pracowniczych.  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 
0 lub 2 

pkt 

Preferowane będą działania, przyczyniające się do 
większej wykrywalności chorób nowotworowych. Stąd do 
badań pracowniczych możliwe jest włączenie wykonania 
testu na wykrycie wirusa HPV. 
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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 zakłada włączenia badań 
profilaktycznych do badań pracowniczych.  

2 pkt - projekt zakłada włączenie w co najmniej 50% 
badań profilaktycznych do badań pracowniczych. 

Badania profilaktyczne, o których mowa powyżej nie są  
obowiązkowe - o ich realizacji ostatecznie decyduje 
pacjent. Podczas wizyty lekarz odpowiedzialny za 
przeprowadzenie badań pracowniczych zobowiązany jest 
poinformować pracownika   o możliwości wykonania 
dodatkowych badań profilaktycznych.  W przypadku 
zgody, lekarz medycyny pracy wystawia skierowanie. 
Włączenie badań profilaktycznych do badań 
pracowniczych w ramach projektu w sposób wymierny 
będzie wpływać na: 
- zwiększenie wykrywalności nowotworów, 
- skrócenie czasu diagnostyki. 
Tym samym projekt przyczyni się do obniżenia kosztów 
społecznych i ekonomicznych diagnostyki i profilaktyki 
nowotworowej. 
Działania z zakresu medycyny pracy, do których realizacji 
zobowiązany jest pracodawca na podstawie przepisów 
rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1947 r. – Kodeks 
pracy oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie 
medycyny pracy.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3.  

W ramach projektu preferowane jest 

łączenie badania wykrywania wirusa HPV 

z badaniem cytologicznym. 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

1 
0 lub 2 

 pkt 

Projekt wpływa na podnoszenie jakości usług oraz 
zwiększenie wykrywalności nowotworów poprzez 
wprowadzenie dodatkowych badań cytologicznych, przy 
czym koszty badania cytologicznego nie są kosztami 
kwalifikowalnymi w ramach projektu, mogą one stanowić 
jedynie wkład własny. 

0 pkt – projekt nie zakłada przeprowadzania badań 
cytologicznych jako uzupełnienia do badań wykrywania 
wirusa HPV 

2 pkt – projekt zakłada wykonanie całości badań 

wykrywania wirusa HPV w połączeniu z badaniami 

cytologicznymi. 

4.  

Projekt jest realizowany w partnerstwie 

pomiędzy podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą  a organizacjami 

pozarządowymi. 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

1 
0,1 lub 2 

pkt 

Preferowane będą projekty zakładające partnerstwo 
pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą 
a co najmniej jedną organizacją pozarządową 
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co 
najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie działań 
profilaktycznych z zakresu nowotworu szyjki macicy.  

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z jedną 
organizacją pozarządową reprezentującą interesy 
pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych  
z zakresu nowotworu szyjki macicy 

2  pkt –  projekt realizowany jest z dwoma lub więcej 
organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy 
pacjentów i posiadającymi co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z 
zakresu nowotworu szyjki macicy.  

5.  

Komplementarność projektu z innymi 

przedsięwzięciami współfinansowanymi 

ze środków UE, krajowych lub innych 

źródeł. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

2 
0,1 lub 3 

pkt 

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych 
interwencji preferowane będą  projekty zakładające 
komplementarność z innymi przedsięwzięciami 
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub 
innych źródeł.  
Warunkiem koniecznym do określenia działań /projektów 
jako komplementarne jest ich uzupełaniający się 
charakter, wykluczający powielanie się działań.  

0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z innymi 
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, 
krajowych lub innych źródeł 

1 pkt - projekt zakłada komplementarność z jednym 
przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków UE, 
krajowych lub innych źródeł 

3 pkt - projekt zakłada komplementarność z co najmniej 

dwoma lub więcej przedsięwzięciami 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych 

źródeł. 

6.  

Projekt przewiduje partnerstwo  

z partnerem społecznym reprezentującym 

interesy  i zrzeszającym podmioty 

świadczące usługi w zakresie POZ. 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

1 
0 lub 1 

pkt 

Kryterium ma na celu wspieranie współpracy z 
partnerami społecznymi w celu poprawy jakości działań 
profilaktycznych oraz w celu zwiększenia skuteczności 
oddziaływania programu profilaktycznego.  
Partner społeczny (organizacja pozarządowa, związek 
pracodawców, związek pracowników) reprezentujący 
interesy i zrzeszający placówki podstawowej opieki 
zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą  
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. 

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

1  pkt –  projekt realizowany w partnerstwie z partnerem 
społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym 
podmioty świadczące usługi    w zakresie POZ. 

7.  

Projekt zakłada współpracę z co najmniej 

jednym podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą udzielającym 

świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna. 

Wniosek                 

o 

dofinasowanie 

1 
0 lub 1 

pkt 

Celem realizacji projektu z udziałem POZ jest 
efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadry 
medycznej/zasobów lokalowych/sprzętowych POZ. 
Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na 
podstawie zawartej umowy z Płatnikiem.  

0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem 
leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej  
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 

1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem 
leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej  
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 

8.  

Projekt przewiduje realizację wsparcia 

również w godzinach popołudniowych  

i wieczornych oraz w soboty. 

Wniosek                 

o 

dofinasowanie 

1 
0,1 lub 2 

pkt 

Preferowane będą projekty zakładające realizację 
wsparcia również w godzinach popołudniowych  
i wieczornych oraz w soboty.    

0 pkt – projekt nie zakłada realizacji wsparcia również  
w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz  
w soboty. 

1 pkt - projekt zakłada realizację wsparcia również  
w godzinach popołudniowych i wieczornych. 

2 pkt - projekt zakłada realizację wsparcia również  
w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w 
soboty. 

9.  
Projekt zakłada objęcie wsparciem miast 

średnich, w  tym  w  szczególności miast 

 

 
1 

0, 2 lub 4 

pkt 

Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego  

z punktów Strategii  na  rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

(SOR) 



Załącznik Nr 4a Do Rocznego Planu Działania Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy  
Wersja nr 4, styczeń 2019 r. 

20 
 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

średnich  tracących  funkcje  społeczno-

gospodarcze. 

 

 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

i dotyczy miast powyżej 20 tys. z wyłączeniem miast 

wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys. 

mieszkańców będących stolicami powiatów. Lista miast 

średnich   wskazana jest w załączniku nr 1 do dokumentu 

pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze opracowanego na potrzeby 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast 

lista miast średnich   tracących funkcje społeczno-

gospodarcze  wskazana  jest  w  załączniku  nr  2  do 

wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja 

miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 

0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast 

średnich, w  tym   

w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  

społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej 

jedno miasto średnie spośród miast wskazanych  

w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej 

jedno miasto średnie tracące funkcje społeczno-

gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 

do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze. 

Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast 
wskazanych w załączniku nr 1 oraz listy miast wskazanych  
w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast 
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
wybrano to samo miasto. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA                         

7.4 WYDŁUŻANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE 

PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO 

 W RAMACH RPO WO 2014-2020 
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Oś 

priorytetowa 
VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

Cel 

szczegółowy 

Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów 

zdrowotnych 

Profilaktyka raka jelita grubego 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  
Ograniczenie kosztów działań 

informacyjnych/edukacyjnych.  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

 
Koszty działań informacyjnych/edukacyjnych poniesione w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu stanowią nie 
więcej niż 30% wartości projektu. 
Powyższe odnosi się do działań 
informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako część 
działań merytorycznych projektu, a nie działań 
informacyjno/promocyjnych projektu wchodzących do 
katalogu kosztów pośrednich. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 
 
 

2.  

 

Projekt jest zgodny z wymaganiami 

ustalonymi w Programie profilaktyki 

jelita grubego.  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę 

oraz ewentualnych partnerów są zgodne z Programem 

profilaktyki jelita grubego, pn. Program badań 

przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie 

wykonywania badań kolonoskopowych w systemie 

oportunistycznym na lata 2016 - 2018, co oznacza, że 

przewidziane w projekcie działania są realizowane 

wyłącznie w systemie oportunistycznym. 

 

Program profilaktyki jelita grubego jest załącznikiem do 

regulaminu konkursu. 

Zgodność z Programem profilaktyki jelita grubego 

opracowanym na poziomie kraju odnosi się do: 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. wieku uczestników tj. – osoby 50-65 lat niezależnie od 

wywiadu rodzinnego – osoby 40-49 lat, które mają 

krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano 

raka jelita grubego – osoby 25-49 lat z rodziny  

z zespołem Lyncha (tj. z rodzin, w których wystąpił 

dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany  

z polipowatością – HNPCC). W tej grupie osób 

konieczne jest potwierdzenie rozpoznania 

przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni 

genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów 

amsterdamskich i ewentualnego badania 

genetycznego. Z wyłączeniem osób, u których 

wystąpiły objawy kliniczne sugerujące istnienie raka 

jelita grubego oraz osób, które w ostatnich 10 latach 

miały badanie kolonoskopowe (poza pacjentami  

z zespołem Lyncha), 

2.  wymagań dot. personelu wykonującego badania,  

w tym świadczenia usług w oparciu o m.in. Evidence 

Based Medicine, 

3. wyposażenia w sprzęt i aparaturę, 

4. obsługi Systemu Informatycznego Programu Badań 

Przesiewowych (SI-PBP), 



Załącznik Nr 4b Do Rocznego Planu Działania Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy  
Wersja nr 4, styczeń 2019 r. 

5 
 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

5. systematycznego uzupełniania bazy danych SI-PBP, 

6. wymagań dotyczących liczby wykonanych badań  

w ciągu roku, 

7. wymogu, iż oferta powinna zawierać pozytywną opinię 

wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w 

dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań 

stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania 

(dotyczy podmiotów po raz pierwszy realizujących 

Program profilaktyki jelita grubego), 

8. zapisów dotyczących organizacji realizacji 

przesiewowych badań kolonoskopowych, 

9. zasad realizacji badań w znieczuleniu/sedacji w ramach 

Programu badań przesiewowych raka jelita grubego  

z wyłączeniem wymogu dotyczącego procentu osób 

poddawanych badaniu w znieczuleniu. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 

kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 

móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 

wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

3.  

Projekt zakłada przeprowadzenie 100% 

badań kolonoskopowych w znieczuleniu/ 

sedacji.  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Za kolonoskopię w znieczuleniu lub sedacji uznaje się 
badanie,  w trakcie którego podawane są leki mające na 
celu zmniejszenie dyskomfortu pacjenta (np. leki 
sedatywne i przeciwbólowe),a pacjent jest monitorowany 
przez przeszkoloną osobę z udziałem sprzętu 
monitorującego.  
Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zaistnieją 

przeciwwskazania medyczne do wykonania znieczulenia 

lub sedacji. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 

kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 

móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 

wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

4.  

 

W ramach projektu uczestnik może raz 

skorzystać z danego badania 

profilaktycznego.  

Wniosek 

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

W ramach projektu uczestnik może zostać objęty danym 
badaniem profilaktycznym wyłącznie jeden raz. Wyjątek 
stanowią uzasadnione przypadki medyczne stanowiące 
przesłankę dla ponownego przeprowadzenia badania. 
Poprzez uzasadnione przypadki medyczne rozumiane są 
sytuacje, w których: 
1. wynik jest nieswoisty, 
2. badanie wymaga powtórzenia z przyczyn technicznych,  
3. badanie należy powtórzyć po określonym czasie ze 

względów medycznych. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

5.  

 Projekt realizowany jest w oparciu o 

analizę epidemiologiczną 

przeprowadzoną dla danego terytorium i 

grup docelowych 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
analizy epidemiologicznej dla danego terytorium i grup 
docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego 
programu elementów tj.:  
1. skali zapadalności na choroby,  
2. czynników  wykluczających z rynku pracy, 
3. wieku,  
4. płci,  
5. profilu zawodowego osób planowanych do objęcia 

programem zdrowotnym.   
Analiza powinna zostać opracowana przez wnioskodawcę 
na podstawie ogólnodostępnych danych. 
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu 
będzie uzależniona od zgodności planowanych działań  
z wynikami przeprowadzonej analizy. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

6.  

Działania objęte finansowaniem w 

ramach projektów nie zastępują 

świadczeń opieki zdrowotnej, których 

finansowanie jest zagwarantowane ze 

środków publicznych (jeśli dotyczy). 

Wniosek                 

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Dot. podmiotów posiadających umowę z Ministerstwem 
Zdrowia (MZ) 
W przypadku realizacji działań w projekcie przez podmioty 
posiadające umowę z MZ na realizację badań 
kolonoskopowych w ramach Programu badań 
przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego środki EFS służą realizacji dodatkowych badań 
diagnostycznych i przyczyniają się do zwiększenia liczby 
badań diagnostycznych przeprowadzanych przez ten 
podmiot. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

7.  

Przewidziane w projekcie świadczenia 

opieki zdrowotnej są realizowane 

wyłącznie przez podmioty wykonujące 

działalność leczniczą. 

Wniosek                 

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą 
oznacza podmiot leczniczy, tj.: 
1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla 
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa 
nie stanowi inaczej,  

2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki 

budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w 
strukturze organizacyjnej ambulatorium, 
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym 
mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych,  

4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,  

5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym 
jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i 
których statut dopuszcza prowadzenie działalności 
leczniczej,  

6. posiadające osobowość prawną jednostki 
organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,  

7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania,  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują 
działalność leczniczą  

oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w 
ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o 
której mowa w art. 5 ww. ustawy. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny 
z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 

8.  

Usługi świadczone w projekcie 

realizowane są wyłącznie na rzecz osób 

pracujących, uczących się lub 

posiadających miejsce zamieszkania na 

obszarze gminy/gmin wskazanych jako 

Wniosek                 

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

Działania w projekcie realizowane są wyłącznie na rzecz 
osób pracujących, uczących się lub posiadających miejsce 
zamieszkania na obszarze gminy/gmin wskazanych jako 
„biała plama” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

„biała plama” w zakresie profilaktyki raka 

jelita grubego. 

Wykaz terenów o szczególnie niskiej zgłaszalności stanowi 
załącznik do regulaminu konkursu. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 
zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego 
kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 
móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Projekt preferuje świadczenie usług dla 

osób zamieszkałych  

w miejscowościach poniżej 20 000 

mieszkańców i/lub z obszarów 

wiejskich. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

2 
0,2 lub 3 

pkt 

Wprowadzenie kryterium wynika z potrzeby zapewnienia 
dostępu do usług dla osób zamieszkałych w 
miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub z 
obszarów wiejskich, przy czym obszary wiejskie 
definiowane są zgodnie ze statystyką publiczną. 

0 pkt – projekt nie zakłada świadczenia usług dla osób  
zamieszkałych   w miejscowościach poniżej 20 000 
mieszkańców na poziomie powyżej 30% (liczony w 
stosunku do wszystkich uczestników projektu), 

2 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób 
zamieszkałych  
w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców na 
poziomie powyżej 30% (liczony w stosunku do wszystkich 
uczestników projektu), 

3 pkt – projekt zakłada świadczenie usług dla osób 
zamieszkałych na terenach wiejskich na poziomie powyżej 
40% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników 
projektu). 

2.  

Projekt zakłada włączenie badań 

profilaktycznych do badań 

pracowniczych.  

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

1 0 lub 2 pkt 

 

Preferowane będą działania, przyczyniające się do większej 
wykrywalności chorób nowotworowych. Stąd do badań 
pracowniczych możliwe jest włączenie kolonoskopii. 
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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 zakłada włączenia badań 
profilaktycznych do badań pracowniczych w co najmniej 
50%. 

2 pkt - projekt zakłada włączenie w co najmniej 50% badań 
profilaktycznych do badań pracowniczych. 

Badania profilaktyczne, o których mowa powyżej nie są 
obowiązkowe - o ich realizacji ostatecznie decyduje 
pacjent. Podczas wizyty lekarz odpowiedzialny za 
przeprowadzenie badań pracowniczych zobowiązany jest 
poinformować pracownika o możliwości wykonania 
dodatkowych badań profilaktycznych. W przypadku zgody, 
lekarz medycyny pracy wystawia skierowanie. Włączenie 
badań profilaktycznych do badań pracowniczych w ramach 
projektu w sposób wymierny będzie wpływać na: 
- zwiększenie wykrywalności nowotworów, 
- skrócenie czasu diagnostyki. 
Tym samym projekt przyczyni się do obniżenia kosztów 
społecznych i ekonomicznych diagnostyki i profilaktyki 
nowotworowej. 
Działania z zakresu medycyny pracy, do których realizacji 
zobowiązany jest pracodawca na podstawie przepisów 
rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1947 r. – Kodeks 
pracy  oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie 
medycyny pracy. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3.  

Projekt jest realizowany w partnerstwie 

pomiędzy podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą a organizacjami 

pozarządowymi. 

Wniosek 

o 

dofinansowa

nie 

1 
0,1 lub 2 

pkt 

Preferowane będą projekty zakładające partnerstwo 
pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą a 
co najmniej jedną organizacją pozarządową reprezentującą 
interesy pacjentów  i posiadającą co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z 
zakresu nowotworu jelita grubego.  

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z jedną 
organizacją pozarządową reprezentującą interesy 
pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z 
zakresu nowotworu jelita grubego  

2  pkt –  projekt realizowany jest z dwoma lub więcej 
organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy 
pacjentów i posiadającymi co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z 
zakresu nowotworu jelita grubego. 

4.  

Projekt przewiduje partnerstwo z 
partnerem społecznym 
reprezentującym interesy  i 
zrzeszającym podmioty świadczące 
usługi w zakresie POZ.  
 

Wniosek 

o 

dofinansowa

nie 

1 0 lub 1 pkt 

Kryterium ma na celu wspieranie współpracy z partnerami 
społecznymi w celu poprawy jakości działań 
profilaktycznych oraz w celu zwiększenia skuteczności 
oddziaływania programu profilaktycznego.  
Partner społeczny (organizacja pozarządowa, związek 
pracodawców, związek pracowników) reprezentujący 
interesy i zrzeszający placówki podstawowej opieki 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą w 
ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

1  pkt –  projekt realizowany w partnerstwie z partnerem 
społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym 
podmioty świadczące usługi w zakresie POZ. 

5.  

Komplementarność projektu z innymi 

przedsięwzięciami współfinansowanymi  

ze środków UE, krajowych lub innych 

źródeł. 

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

2 
0,1 lub 3 

pkt 

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych 
interwencji preferowane będą  projekty zakładające 
komplementarność z innymi przedsięwzięciami 
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych 
źródeł.  
Warunkiem koniecznym do określenia działań /projektów 
jako komplementarne jest ich uzupełaniający się charakter, 
wykluczający powielanie się działań.  

0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z innymi 
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, 
krajowych lub innych źródeł 

1 pkt - projekt zakłada komplementarność z jednym 
przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków UE, 
krajowych lub innych źródeł 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3 pkt - projekt zakłada komplementarność, z co najmniej 

dwoma lub więcej przedsięwzięciami współfinansowanymi 

ze środków UE, krajowych lub innych źródeł. 

6.  

Projekt zakłada współpracę z co 

najmniej jednym podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju podstawowa 

opieka zdrowotna. 

Wniosek                 

o 

dofinasowan

ie 

1 0 lub 1 pkt 

Celem realizacji projektu z udziałem POZ jest 
efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadry 
medycznej/zasobów lokalowych/sprzętowych POZ. 
Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na 
podstawie zawartej umowy z właściwym dyrektorem OW 
NFZ.  

0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna 

1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna. 

7.  

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

miast średnich, w  tym  w  szczególności 

miast średnich  tracących  funkcje  

społeczno-gospodarcze. 

 

 1 
0, 2 lub 4 

pkt 

Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z 

punktów Strategii  na  rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

(SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców 

z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

ludności 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami 

powiatów. Lista miast średnich wskazana jest w załączniku 

nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze opracowanego 

na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

natomiast lista miast średnich   tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze  wskazana  jest  w  załączniku  nr  2  

do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja 

miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 

0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast 

średnich, w  tym   

w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  

społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej 

jedno miasto średnie spośród miast wskazanych  

w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej 

jedno miasto średnie tracące funkcje społeczno-
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 

do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze. 

Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast 
wskazanych w załączniku nr 1 oraz listy miast wskazanych  
w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast 
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
wybrano to samo miasto. 

8.  

Badania przesiewowe w kierunku 

wczesnego wykrywania raka jelita 

grubego wykonywane są w lokalizacji 

znajdującej się na terytorium powiatu, 

który stanowi tzw. „białą plamę” przez 

podmioty wykonujące działalność 

leczniczą, które obecnie nie realizują 

świadczeń zdrowotnych  w zakresie 

kolonoskopii finansowanych ze 

środków publicznych, w tym środków 

europejskich na tym terytorium. 

Wniosek  

o 

dofinansowa

nie 

2 0 lub 4 pkt 

Preferuje się projekty, w ramach których będą 

wykonywane badania przesiewowe w kierunku wczesnego 

wykrywania raka jelita grubego w lokalizacji znajdującej się 

na terytorium powiatu, który stanowi tzw. „białą plamę” 

przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, które 

obecnie nie realizują świadczeń zdrowotnych  

w zakresie kolonoskopii finansowanych ze środków 

publicznych, w tym środków europejskich na tym 

terytorium. 

Wykaz terenów o szczególnie niskiej zgłaszalności stanowi 

załącznik do regulaminu konkursu. 

0 pkt – badania przesiewowe, o których mowa powyżej nie 

są wykonywane przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą, które obecnie nie realizują świadczeń 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

zdrowotnych  w zakresie kolonoskopii finansowanych ze 

środków publicznych, w tym środków europejskich na 

terytorium powiatu, który stanowi tzw. „białą plamę”; 

4 pkt - badania przesiewowe, o których mowa powyżej 

wykonywane są przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą, które obecnie nie realizują świadczeń 

zdrowotnych  w zakresie kolonoskopii finansowanych ze 

środków publicznych, w tym środków europejskich na tym 

na terytorium powiatu, który stanowi tzw. „białą plamę”. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA                         

7.6 GODZENIE ŻYCIA PRYWATNEGO I ZAWODOWEGO  

W RAMACH RPO WO 2014-2020 
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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 kryterium 
efektywności zatrudnieniowej, 
informującego o odsetku 
uczestników, którzy podjęli 
zatrudnienie (na podstawie 
umowy o pracę, oraz 
samozatrudnienie)  na 
poziomie: 
- dla osób w najtrudniejszej 
sytuacji, w tym imigranci, 
reemigranci, osoby w wieku 
50 lat i więcej, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, 
osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby z niskimi 
kwalifikacjami do poziomu 
ISCED 3 – minimum 42%; 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie 

realizacji projektu i po jego zakończeniu. Zastosowanie kryterium 

efektywności zatrudnieniowej na podstawie metodologii określonej  

w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020. 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, 

którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami 

bezrobotnymi lub biernymi zawodowo. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.  

Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 
Lp. 

 
Nazwa kryterium 

Źródło 
informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

- dla pozostałych osób 
nienależących do ww. grup – 
minimum 52%. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

Lp

. 
Nazwa kryterium 

Źródło 

informacji 

Charakter  

kryterium  

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

2. 

Wsparcie w zakresie opieki nad 
dziećmi do lat 3 jest 
realizowane w określonych 
formach i zgodnie ze 
standardami opieki nad dziećmi 
do lat 3.  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane  

w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi  

w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 

2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi 

spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy  

oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku 

lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

Lp

. 
Nazwa kryterium 

Źródło 

informacji 

Charakter  

kryterium  

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 

3. 

Beneficjent  zobowiązuje się do 
zachowania trwałości 
utworzonych w ramach projektu 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3 w żłobkach, klubach 
dziecięcych i przez dziennego 
opiekuna, przez co najmniej 2 
lata od daty zakończenia 
realizacji projektu. 

Wniosek  

o 

dofinansowan

ie 

Bezwzględny 

Trwałość rozumiana, jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenie usług w  zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 dot. klubów 

dziecięcych oraz żłobków. Powyższe kryterium weryfikowane będzie po 

upływie okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu.  

Trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki EFS.  

W przypadku opiekunów dziennych trwałość należy rozumieć jako 

świadczenie lub gotowość świadczenia opieki przez okres co najmniej 

dwóch lat od daty zakończenia projektu.  Zgodnie z RPO WO na 

lata2014-2020, wartość docelowa wskaźnika „Liczba utworzonych 

miejsc opieki(…), które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania 

za środków EFS „do roku 2023 ma wynieść 90 . 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

Lp

. 
Nazwa kryterium 

Źródło 

informacji 

Charakter  

kryterium  

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter  
kryterium  

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

4. 

Minimalny zakres informacji, 
które muszą zostać 
przedstawione przez 
beneficjenta we wniosku  
o dofinansowanie, obejmujący 
co najmniej: 

a) uzasadnienie 

zapotrzebowania na miejsca 

opieki nad dziećmi do lat 3, w 

tym analizę uwarunkowań w 

zakresie zróżnicowań 

przestrzennych w dostępie do 

form opieki i prognoz 

demograficznych, 

b) warunki lokalowe, tj. 

wykorzystanie bazy lokalowej, 

w której będzie realizowana 

opieka nad dziećmi do lat 3, 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Skuteczna realizacja wsparcia w obszarze opieki nad dzieckiem do 3 lat 

wymaga, aby wniosek o dofinansowanie uwzględniał szczegółową 

analizę zapotrzebowania na miejsca opieki na danym obszarze, sposób 

utrzymania miejsc opieki po zakończeniu finansowania ze środków EFS  

oraz  przejrzyste zasady rekrutacji uczestników projektu.    

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter  
kryterium  

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

c) zasady rekrutacji 

uczestników do projektu 1, 

a) d) informacje dotyczące 

sposobu utrzymania 

funkcjonowania miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 

po ustaniu finansowania z 

EFS, tj. informacje, z jakiego 

źródła, innego niż środki 

europejskie, miejsca te 

będą utrzymane przez okres 

minimum 2 lat od daty 

zakończenia realizacji 

projektu po ustaniu 

finansowania EFS, a także 

planowane działania 

zmierzające do utrzymania 

funkcjonowania tych miejsc 

                                                           
1 Wnioskodawca na etapie rekrutowania do projektu ostatecznych odbiorców wsparcia, zobowiązany jest do udzielenia wsparcia w pierwszej kolejności osobom, których 
dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter  
kryterium  

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

opieki po ustaniu 

finansowania EFS. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt zakłada tworzenie i 

utrzymanie nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 

na terenach gmin gdzie 

liczba dostępnych miejsc 

opieki jest niższa niż 

zidentyfikowane 

zapotrzebowanie na 

miejsca.2 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 0 lub 5 

Kryterium ma na celu zapewnienie efektywnego wydatkowania środków 

oraz stworzenia trwałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w regionie, w 

którym występuje największe zapotrzebowanie na wsparcie w 

przedmiotowym zakresie, zidentyfikowanym w oparciu o analizę 

uwarunkowań (stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu) 

przeprowadzoną na podstawie m.in. odsetka dzieci w wieku do lat 3 

objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna, 

liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych oraz objętych opieką 

dziennego opiekuna na 1000 dzieci w wieku do lat 3, zróżnicowań 

przestrzennych w dostępie do miejsc opieki oraz potencjału i prognoz 

demograficznych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

0 pkt – projekt nie zakłada tworzenia i utrzymania nowych miejsc opieki na 

terenach gmin gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż 

zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca, 

  

5 pkt – projekt  zakłada tworzenie  i utrzymanie  nowych miejsc opieki na 

terenach gmin gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż 

zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. 

                                                           
2 Dotyczy typu 1 projektu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, 

lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

2. 

 

Projekt będzie realizowany w 

ramach partnerstwa 

administracji publicznej  

i podmiotów ekonomii 

społecznej. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 0 lub 3 

W związku z rolą jaką pełnią  podmioty ekonomii społecznej w świadczeniu 
usług użyteczności publicznej o charakterze społecznym  istotne jest 
preferowanie  wyboru projektów realizowanych w ramach partnerstw 
zawiązanych pomiędzy podmiotami administracji publicznej i ekonomii 
społecznej. Takie projekty nie tylko przyczynią się do wsparcia systemu 
opieki nad dzieckiem do 3 lat ale również do wzmocnienia sektora ekonomii 
społecznej w województwie opolskim. 
0 pkt – projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy 
podmiotami administracji publicznej i ekonomii społecznej,  
3 pkt - projekt jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy 
podmiotami administracji publicznej i ekonomii społecznej.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  
z zastrzeżeniem:  
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 
warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, 
lub/i  
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 
dotyczących zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu.  
 
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 
projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

3. 

Projekt jest komplementarny 

z resortowym Programem 

„MALUCH +” 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 0 lub 3 

Wsparcie systemu opieki nad dzieckiem do lat trzech zostało uwzględnione na 

poziomie zarówno regionalnym jak i krajowym. Dlatego też celem  

zapewnienia kompleksowego wsparcia w w/w zakresie jak również 

efektywnego wykorzystania zarówno  środków europejskich,  jak i  środków  

pochodzących  z programów rządowych preferuje się wybór  projektów 

komplementarnych z resortowym Programem  „MALUCH +”.  

Komplementarność polega na finansowaniu miejsc opieki  nad dziećmi do lat 

3 z dwóch źródeł tj. ze środków EFS oraz z  rządowego Programu „Maluch +” 

z zastrzeżeniem iż nie dojdzie w tym względzie do podwójnego finansowania. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

Beneficjent ma obowiązek przedstawić we wniosku szczegółowy kosztorys 

całego przedsięwzięcia zawierający informacje na temat źródeł finansowania 

poszczególnych wydatków. 

 

0 pkt – projekt nie jest komplementarny z resortowym Programem  „MALUCH 

+” 

3 pkt – projekt jest komplementarny  z resortowym Programem  „MALUCH +” 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków 

jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących 

zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

Projekt jest komplementarny 

z inicjatywami 

zaplanowanymi w ramach 

programu SSD 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 0 lub 1 

0 pkt – projekt nie jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w 

ramach programu SSD, 

1 pkt - projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w 

ramach programu SSD. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zobligowany 

jest do jednoznacznego wskazania sposobu w jaki projekt jest 

komplementarny z inicjatywami ujętymi w ramach programu SSD. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem:  

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, 

lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

5. 

Projekt zakłada objęcie 

wsparciem miast średnich, w  

tym  w  szczególności miast 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 
0, 2 lub 4 

pkt 

Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii  na  

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. 

mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

średnich  tracących  funkcje  

społeczno-gospodarcze. 

 

15-20 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów. Lista miast średnich 

wskazana jest w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze opracowanego na 

potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista miast 

średnich   tracących funkcje społeczno-gospodarcze  wskazana  jest   

w  załączniku  nr  2  do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. 

Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi 

załącznik do regulaminu konkursu. 

0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, w  tym   

w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie 

spośród miast wskazanych w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja 

miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w 

załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze. 

Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast wskazanych  

w załączniku nr 1 oraz listy miast wskazanych  

w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze wybrano to samo miasto. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA  

7.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ 

PRACY REALIZOWANA PRZEZ PUP 

W RAMACH RPO WO 2014-2020 
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KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE –  

UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE  

DLA DZIAŁANIA 7.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

REALIZOWANA PRZEZ PUP 

(konkurs – luty 2018 r.) 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

 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". 

2. 
Typ projektu możliwy do realizacji  

w ramach działania 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Typy dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020", piśmie 

wzywającym do złożenia wniosku projektowego. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

3. 

Wniosek spełnia warunki finansowe 

(m.in. wartość kwotowa, wysokość 

procentowa wnioskowanego 

dofinansowania; całkowita wartość 

projektu). 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z warunkami dla działania określonymi w 

"Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020” 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

4. 
Wnioskodawca wybrał wszystkie 

wskaźniki horyzontalne 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. Dla 

wskaźników, których realizację zakłada w ramach projektu 

określa wartość docelową większą od zera. Dla pozostałych 

wpisuje zero. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

5. 

Wnioskodawca określił wartość 

docelową większą od zera przynajmniej 

dla jednego wskaźnika w projekcie. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera 

przynajmniej dla jednego wskaźnika obligatoryjnego lub 

pomocniczego w projekcie. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

6. 

Wnioskodawca nie podlega 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, 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie (oświadczenie), wypełnionego na podstawie 

instrukcji. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

 2 3 4 5 

- art. 9 ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

7. 

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. 

8. 
Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem formularza wniosku. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Na podstawie art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. projekty nie zostaną 

wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie 

ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie 

od tego, czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały 

dokonane przez beneficjenta. 

9. 
Projekt wpisany na listę projektów w 

SZOOP 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie ze "Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO 

2014-2020” 
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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. 

Zgodność projektu z właściwym celem 

szczegółowym RPO WO 2014-2020 w tym 

trafność doboru celu projektu. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie 

instrukcji. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

2. 

Wybrane wskaźniki są adekwatne do 

określonego na poziomie projektu celu/ 

typu projektu/ grupy docelowej. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki obligatoryjne i 

pomocnicze w sposób kompleksowy opisują zakres 

rzeczowy i charakter projektu, a także czy mierzą 

założone w nim cele/ grupy docelowe. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 
Założone wartości docelowe wskaźników 

większe od zera są realne do osiągnięcia 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

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. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

4. 
Adekwatność doboru grupy docelowej do 

projektu.  

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie 

instrukcji. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

5. 

Trafność doboru i opisu zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach 

projektu.  

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

6. 

Prawidłowość sporządzenia budżetu 

projektu, w tym kwalifikowalność 

wydatków. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 
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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. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

Standard minimum realizacji zasady równości szans 

kobiet  

i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z 

EFS stanowi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

2. 

Zgodność z prawodawstwem krajowym, w 

tym z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

3. 
Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy 

publicznej/de minimis. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

4. 

Czy projekt jest zgodny ze 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 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA DZIAŁANIA  

7.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY REALIZOWANA PRZEZ PUP 

(konkurs – luty 2018 r.) 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

 

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 kryterium efektywności zatrudnieniowej, 

informującego o odsetku uczestników, którzy podjęli 

zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę, oraz 

samozatrudnienie) na poziomie: 

 dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym 

imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat  

i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, 

osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi 

kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – minimum 

42%; 

 dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 

minimum 52%. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w 

okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu. 

Zastosowanie kryterium efektywności zatrudnieniowej na 

podstawie metodologii określonej w Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród 

uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

2. 

Projekt skierowany jest do osób długotrwale 

bezrobotnych w proporcji co najmniej takiej samej jak 

proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 

powyżej 29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem 

w ramach projektu (należących do I lub II profilu 

pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego 

powiatowego urzędu pracy w stosunku do ogólnej 

liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 

powyżej 29 lat. Kryterium odnosi się do rekrutacji 

prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wartości wskaźnika produktu oraz objęcia 

wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Definicja osoby długotrwale 

bezrobotnej zgodna z definicją zawartą w dokumencie 

IZRPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników na poziomie 

projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

3. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z 

niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej 

samej jak proporcja osób z niepełnosprawnościami w 

wieku powyżej 29 lat kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II 

profilu pomocy) zarejestrowanych w rejestrze danego 

powiatowego urzędu pracy w stosunku do ogólnej 

liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wartości wskaźnika produktu oraz objęcia 

wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy.  Definicja osoby z 

niepełnosprawnościami zgodna z definicją zawartą w 

dokumencie IZRPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników na 

poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.Ocena 

kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

powyżej 29 lat. Kryterium odnosi się do rekrutacji 

prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

4. 

Projekt skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach 

w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób 

o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 29 lat 

kwalifikujących się wsparciem w ramach projektu 

(należących do I lub II profilu pomocy) 

zarejestrowanych w rejestrze danego powiatowego 

urzędu pracy w stosunku do ogólnej liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku powyżej 

29 lat.  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wartości wskaźnika produktu oraz objęcia 

wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Definicja osoby o niskich 

kwalifikacjach  zgodna z definicją zawartą  w dokumencie 

IZRPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników na poziomie 

projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

  



 Załącznik Nr 6 Do Rocznego Planu Działania Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy  
Wersja nr4, styczeń 2019 r. 

13 
 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

5. 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku 

życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, 

zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. Bezrobotni 

aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający 

wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 

a) kobiety, 

b) osoby z niepełnosprawnościami, 

c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

d) osoby długotrwale bezrobotne, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

Wniosek o 

dofinansowanie Bezwzględny 

W 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 z niepełnosprawnościami, 

c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

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 z 

niepełnosprawnościami do 18 roku życia, 

g) migranci powrotni i imigranci. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 

roku życia lub co najmniej jedno dziecko z 

niepełnosprawnościami do 18 roku życia, 

g) migranci powrotni i imigranci. 

Dopuszcza się udział bezrobotnych mężczyzn w wieku 

od 30 do 49 lat, którzy nie należą do kategorii osób 

ujętych w pkt b) oraz d)-g), przy czym nie mogą oni 

stanowić więcej niż 20% bezrobotnych objętych 

wsparciem. Grupa ta może korzystać z form wsparcia z 

zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do 

podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy 

kompetencji lub utrzymania i formalnego 

potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników 

projektów lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Wsparcie do pozostałych grup zostaje ograniczone zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE –  

UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE  

DLA DZIAŁANIA 7.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

REALIZOWANA PRZEZ PUP 

(konkurs – listopad 2018 r.) 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

 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". 

2. 
Typ projektu możliwy do realizacji  

w ramach działania 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Typy dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020", piśmie 

wzywającym do złożenia wniosku projektowego. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

3. 

Wniosek spełnia warunki finansowe 

(m.in. wartość kwotowa, wysokość 

procentowa wnioskowanego 

dofinansowania; całkowita wartość 

projektu). 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z warunkami dla działania określonymi w 

"Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020” 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

4. 
Wnioskodawca wybrał wszystkie 

wskaźniki horyzontalne 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. Dla 

wskaźników, których realizację zakłada w ramach projektu 

określa wartość docelową większą od zera. Dla pozostałych 

wpisuje zero. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

5. 

Wnioskodawca określił wartość 

docelową większą od zera przynajmniej 

dla jednego wskaźnika w projekcie. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera 

przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

6. 

Wnioskodawca nie podlega 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, 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie (oświadczenie), wypełnionego na podstawie 

instrukcji. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

 2 3 4 5 

- art. 9 ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

7. 

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. 

8. 
Projekt nie został zakończony przed 

złożeniem formularza wniosku. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Na podstawie art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. projekty nie zostaną 

wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie 

ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie 

od tego, czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały 

dokonane przez beneficjenta. 

9. 
Projekt wpisany na listę projektów w 

SZOOP 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie ze "Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO 

2014-2020” 
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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. 

Zgodność projektu z właściwym celem 

szczegółowym RPO WO 2014-2020 w tym 

trafność doboru celu projektu. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie 

instrukcji. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

2. 

Wybrane wskaźniki są adekwatne do 

określonego na poziomie projektu celu/ 

typu projektu/ grupy docelowej. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób 

kompleksowy opisują zakres rzeczowy i charakter 

projektu, a także czy mierzą założone w nim cele/ grupy 

docelowe. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

  



 Załącznik Nr 6 Do Rocznego Planu Działania Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy  
Wersja nr4, styczeń 2019 r. 

20 
 

Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 
Założone wartości docelowe wskaźników 

większe od zera są realne do osiągnięcia 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości 

docelowych wskaźników w odniesieniu przede 

wszystkim do: wartości finansowej projektu, czasu i 

miejsca realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy 

oraz innych czynników istotnych dla realizacji 

przedsięwzięcia. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

4. 
Adekwatność doboru grupy docelowej do 

projektu.  

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie 

instrukcji. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

5. 

Trafność doboru i opisu zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach 

projektu.  

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

6. 

Prawidłowość sporządzenia budżetu 

projektu, w tym:  

- kwalifikowalność wydatków. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 



 Załącznik Nr 6 Do Rocznego Planu Działania Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy  
Wersja nr4, styczeń 2019 r. 

21 
 

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. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

Standard minimum realizacji zasady równości szans 

kobiet  

i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z 

EFS stanowi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

2. 

Zgodność z prawodawstwem krajowym, w 

tym z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

3. 
Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy 

publicznej/de minimis. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

4. 

Czy projekt jest zgodny ze 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 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

 

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 kryterium efektywności zatrudnieniowej, 

informującego o odsetku uczestników, którzy podjęli 

zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę, oraz 

samozatrudnienie) na poziomie: 

 dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 

50 lat i więcej, kobiety, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do 

poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) – 

minimum 45%; 

 dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 

minimum 60%. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w 

okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu. 

Zastosowanie kryterium efektywności zatrudnieniowej na 

podstawie metodologii określonej w Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród 

uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

2. 

Projekt skierowany jest do osób długotrwale 

bezrobotnych w proporcji co najmniej takiej samej jak 

proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 

powyżej 29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem 

w ramach projektu i zarejestrowanych w rejestrze 

danego powiatowego urzędu pracy w stosunku do 

ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w 

wieku powyżej 29 lat. Kryterium odnosi się do rekrutacji 

prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wartości wskaźnika produktu oraz objęcia 

wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Definicja osoby długotrwale 

bezrobotnej zgodna z definicją zawartą w dokumencie 

IZRPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników na poziomie 

projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 

Do projektu kwalifikują się osoby długotrwale bezrobotne 

należące do I lub II profilu pomocy. W przypadku 

wygaśnięcia aktualnie obowiązującej ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucji rynku pracy do projektu 

kwalifikowane będą osoby zgodnie z nową ustawą 

dotyczącą rynku pracy. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

3. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z 

niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej 

samej jak proporcja osób z niepełnosprawnościami w 

wieku powyżej 29 lat kwalifikujących się do objęcia 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wartości wskaźnika produktu oraz objęcia 

wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy.  Definicja osoby z 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

wsparciem w ramach projektu zarejestrowanych w 

rejestrze danego powiatowego urzędu pracy w 

stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób 

bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat. Kryterium 

odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku 

obowiązywania projektu. 

niepełnosprawnościami zgodna z definicją zawartą w 

dokumencie IZRPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników na 

poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 

Do projektu kwalifikują się osoby bezrobotne z 

niepełnosprawnościami należące do I lub II profilu pomocy. 

W przypadku wygaśnięcia aktualnie obowiązującej ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy do projektu 

kwalifikowane będą osoby zgodnie z nową ustawą 

dotyczącą rynku pracy. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

4. 

Projekt skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach 

w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób 

o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 29 lat 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach 

projektu zarejestrowanych w rejestrze danego 

powiatowego urzędu pracy w stosunku do ogólnej 

liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 

powyżej 29 lat.  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 

określonych wartości wskaźnika produktu oraz objęcia 

wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Definicja osoby o niskich 

kwalifikacjach  zgodna z definicją zawartą  w dokumencie 

IZRPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników na poziomie 

projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Do projektu kwalifikują się osoby o niskich kwalifikacjach 

należące do I lub II profilu pomocy. W przypadku 

wygaśnięcia aktualnie obowiązującej ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucji rynku pracy do projektu 

kwalifikowane będą osoby zgodnie z nową ustawą 

dotyczącą rynku pracy.  

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

5. 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku 

życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach 

projektu, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 

a) kobiety, 

b) osoby z niepełnosprawnościami, 

c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

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 z 

niepełnosprawnościami do 18 roku życia, 

g) migranci powrotni i imigranci. 

Wniosek o 

dofinansowanie Bezwzględny 

W 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 z niepełnosprawnościami, 

c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

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 z 

niepełnosprawnościami do 18 roku życia, 

g) migranci powrotni i imigranci. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Dopuszcza się udział bezrobotnych mężczyzn w wieku 

od 30 do 49 lat, którzy nie należą do kategorii osób 

ujętych w pkt b) oraz d)-g), przy czym nie mogą oni 

stanowić więcej niż 20% bezrobotnych objętych 

wsparciem. Grupa ta może korzystać z form wsparcia z 

zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do 

podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy 

kompetencji lub utrzymania i formalnego 

potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników 

projektów lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Wsparcie do pozostałych grup zostaje ograniczone zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

Do projektu kwalifikują się osoby od 30 roku życia 

pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP należące do I 

lub II profilu pomocy. W przypadku wygaśnięcia aktualnie 

obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji 

rynku pracy do projektu kwalifikowane będą osoby zgodnie 

z nową ustawą dotyczącą rynku pracy. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami dla osi 

priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy 

 

DZIAŁANIE 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP (PI 8i)  

NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM – luty 2018 r.  

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie [os.] 

2 380 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie [os.] 391 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.] 82 

4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [os.] 500 

5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [os.] 1 737 

6. 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie [os.] 

211 

7. 
Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów objętych wsparciem w 
programie [os.] 

3 

8. 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu [os.] 

(Wskaźnik referencyjny: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

53% 

9. 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.] 
(Wskaźnik referencyjny: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

30% 

10. 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej [szt.] 

211 
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DZIAŁANIE 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP (PI 8i)  

NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM – listopad 2018 r.  

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnymi, objętych 
wsparciem w programie [os.] 

2 453 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie [os.] 403 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.] 84 

4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [os.] 516 

5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [os.] 1 791 

6. 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie [os.] 

217 

7. 
Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów objętych wsparciem w 
programie [os.] 

3 

8. 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu [os.] 

(Wskaźnik referencyjny: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

53% 

9. 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.] 
(Wskaźnik referencyjny: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

30% 

10. 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej [szt.] 

217 
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DZIAŁANIE 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (PI 8i) 

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – sierpień 2018 r.  

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie [os.] 

1 878 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie [os.] 266 

3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie [os.] 158 

4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.] 177 

5. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [os.] 415 

6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [os.] 1 445 

7. 
Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów objętych wsparciem w 
programie [os.] 

54 

8. 
Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy objętych wsparciem w programie 

48 

9. 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu [os.] 

(Wskaźnik referencyjny: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

53% 

10. 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu [os.] 

(Wskaźnik referencyjny: Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 
w programie) 

53% 

11. 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.] 

(Wskaźnik referencyjny: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie) 

30% 

12. 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.] 

(Wskaźnik referencyjny: Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 
w programie) 

30% 

 



Załącznik Nr 7 Do Rocznego Planu Działania Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy  
Wersja nr 4, styczeń 2019 r. 

4 
 

DZIAŁANIE 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (PI 8iii)  

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – czerwiec 2018 r.  

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie [os.] 

194 

2. 
Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie [os.] 

5 

3. 
Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie [os.] 

40 

4. 
Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie [os.] 

3 

5. 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej [szt.] 

254 

 

DZIAŁANIE 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej (PI 8vi) w zakresie rehabilitacji medycznej 
ułatwiającej powrót do pracy 

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – maj/czerwiec 2018 r.  

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [os.] 6 942 

2. 
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców [szt.] 

1 

3. 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie [os.] 

58% 

4. 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne 
[os.] 

7 152 

 

DZIAŁANIE 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej (PI 8vi) w zakresie profilaktyki raka szyjki 
macicy i profilaktyki raka jelita grubego 

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – czerwiec/lipiec 2018 r.  

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [os.] 14 706 
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2. 
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców [szt.] 

1 

3. 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie [os.] 

58 % 

4. 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne 
[os.] 

15 151 

 

 

DZIAŁANIE 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego (PI 8iv)  

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – czerwiec 2018 r.  

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie [os.] 

50 

2. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.] 60 

3. 
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu [os.] 

73% 

4. 
Liczba osób pozostających bez pracy które znalazły pracę lub poszukują pracy 
po opuszczeniu programu [os.] 

95% 

 


