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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 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie eliminowania 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 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  

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

 
Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.  

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

maj 2019 r. 

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

czerwiec/lipiec 2019 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na 
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy1, w 
tym m.in.:  

a) usługi zdrowotne, w tym rozszerzenie katalogu badań 
profilaktycznych,  

b) działania informacyjno-szkoleniowe skierowane w 
szczególności do lekarzy medycyny pracy, lekarzy 
orzeczników ZUS, kadr POZ, psychologów, pracowników 
PIS, PIP i BHP,  

c) działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja 
prozdrowotna. 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

340 000,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

 
40 000,00 

                                                 
1  Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie 
zdrowotnym (jeśli dotyczy). Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych  
działań. 
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2.1 Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie eliminowania 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 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 1. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 5. 
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2.2 Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników 
przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw  

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 5: Poprawa adaptacyjności pracowników 
zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia 
i zwolnionych do nowych warunków zawodowych 

Priorytet Inwestycyjny 
8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

Wsparcie outplacementowego. 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

wrzesień 2019 r. 

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

październik 2019 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

1) Usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników2. 

2) Wsparcie w ramach programu outplacementowego, dla 

osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub 

zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących 

pracownika. Program obejmuje m.in.: 

a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem 

Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy 

element wsparcia,   

b) poradnictwo psychologiczne,  

c) pośrednictwo pracy,  

d) szkolenia, studia podyplomowe,   

e) staże, praktyki zawodowe,  

f) subsydiowanie zatrudnienia,  

g) sfinansowanie kosztów dojazdu oraz dodatek 

relokacyjny,  

h) wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej 

                                                 
2 Przez usługi rozwojowe rozumiane są usługi mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności  
lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, lub 
pozwalająca na ich rozwój. 
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2.2 Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników 
przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw  

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

działalności gospodarczej, w formie bezzwrotnej, 

połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze 

doradczo-szkoleniowym oraz w postaci pomocy 

finansowej. 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

3 009 114,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

354 013,00 

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

Projekty dotyczące wsparcia dla osób zagrożonych zwolnieniem 
lub osób zwalnianych z zakładu pracy - 5%, 
Pozostałe projekty  - 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 5. 
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2.3 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) 

czerwiec 2019 r. 

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

lipiec 2019 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.)3, 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 lub kosztów wynagrodzenia niani 

ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.  

3) Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  

w instytucjonalnych formach opieki do potrzeb dzieci  

                                                 
3 Dotyczy również żłobków przyzakładowych. 
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2.3 Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

z niepełnosprawnościami. 

4) Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

do lat 34, 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) 

 
4 298 510,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

 
252 854,00 

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 3. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

                                                 
4 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  

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.5: 

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 

                                                 
5 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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3.1 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP  

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 
pozakonkursowym6 

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 życia7 
pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP8, 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.). 

                                                 
6 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020. 
7 Osoby od 30 roku życia są kwalifikowane do projektu od dnia 30 tych urodzin. 
8 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. 
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3.1 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP  

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Uzasadnienie wskazania 
podmiotu, który będzie 
wnioskodawcą9 

ND 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 

01.01-31.12.2020 r. 

Szacowany budżet projektu  26 565 269,00 

Kryteria wyboru projektów Zgodnie z załącznikiem nr 4. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

                                                 
9 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020 
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4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Załącznik nr 1: Kryteria wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru projektów dla działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla 

przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw 

Załącznik nr 3: Kryteria wyboru projektów dla działania 7.6 Godzenie życia prywatnego  

i zawodowego 

Załącznik nr 4: Kryteria wyboru projektów dla działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

Załącznik nr 5: Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami dla osi priorytetowej  

VII Konkurencyjny rynek pracy 
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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 

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 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 

Koszty działań informacyjno/promocyjnych poniesione w ramach kosztów 
bezpośrednich stanowią nie więcej niż poziom wskazany  w odpowiednim regionalnym 
programie polityki zdrowotnej/regulaminie konkursu. 
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. 

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

2.  
Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują 

obowiązkowych badań z zakresu medycyny pracy. 

Wniosek                 

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Pracodawca na podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  
zobowiązany jest zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską, 
tj. m.in. wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Działania realizowane w 
ramach projektu wykraczają poza zakres ww. badań. 
 
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 realizowany zgodnie z odpowiednim regionalnym 

programem zdrowotnym. 

Wniosek                 

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Program polityki zdrowotnej to program, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
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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, a usługi zdrowotne są realizowane w oparciu o Evidence Based 
Medicine. 
Kryterium nie dotyczy w sytuacji braku odpowiedniego regionalnego programu 
zdrowotnego. 
 
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. 

4.  
Projekt realizowany jest w oparciu o analizę występowania 

niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy występowania 
niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.  
Analiza powinna opierać się na właściwym regionalnym programie zdrowotnym (jeśli 
dotyczy) lub zostać samodzielnie opracowana przez wnioskodawcę. 
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. 

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

5.  

Wsparcie pracodawcy w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań 

organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji 

zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji działań mających na celu opracowanie 
 i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych w zakładzie pracy przyczyniających się do 
eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia pracowników. 
 
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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Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

6.  

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są 

realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą (jeśli dotyczy). 

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,  

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 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. 

 



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

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy  
Wersja nr 1, styczeń 2019 r. 

 

5 
 

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 przewiduje działania konsolidacyjne lub inne formy 
współpracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 

0 lub 2  
pkt 

Preferencje dla projektów przewidujących działania konsolidacyjne lub działania 
dotyczące współpracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
Jego celem jest wybór projektów opartych na partnerstwie, które może stanowić 
podwaliny pod dalszą współpracę również po zakończeniu realizacji projektu. 
0 pkt – projekt nie przewiduje działań konsolidacyjnych lub działań dotyczących 
współpracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

2 pkt – projekt przewiduje działania konsolidacyjne lub działania dotyczące współpracy 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

3.  

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

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. 
Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie zasadność zawiązania  
w projekcie partnerstwa z ww. partnerem. 
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4.  

Projekt zakłada współpracę z co najmniej jednym podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń 
opieki zdrowotnej  w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 
(jeśli dotyczy). 

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. 

5.  

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą a organizacjami 

pozarządowymi (jeśli dotyczy). 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 

0, 1, 2 lub 3 
pkt. 

Preferowane będą projekty zakładające partnerstwo pomiędzy podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą a co najmniej jedną organizacją pozarządową, w tym 
w szczególności reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w eliminowania szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy.  

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

1 pkt – projekt realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną organizacją pozarządową 
niereprezentującą interesów pacjentów i nieposiadającą co najmniej dwuletniego 
doświadczenia w eliminowania szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy 

2  pkt –  projekt realizowany z co najmniej jedną organizacją pozarządową 
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w 
eliminowania szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy 

Punkty sumują się. 
Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie zasadność zawiązania  
w projekcie ww. partnerstw. 

6.  

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 
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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  

7.5 SZKOLENIA, DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 

ORAZ ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw 

Cel szczegółowy 
Poprawa adaptacyjności pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych do nowych warunków 

zawodowych 

Wsparcie w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  

Wszyscy uczestnicy projektów zostaną 

objęci Indywidualnym Planem Działania 

(za wyjątkiem osób realizujących IPD).  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu  

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 

Outplacement obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników 

projektu.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, udzielanie wsparcia w ramach projektu obejmującego 

aktywizację zawodową każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (powyższe 

nastąpi poprzez zastosowanie IPD rozumianego jako proces diagnostyczno-współpracujący, który uwzględnia 

m.in. diagnozowanie potrzeb, w tym potrzeb szkoleniowych, predyspozycji osobowościowych i możliwość 

doskonalenia zawodowego uczestnika. Konsekwencją przygotowania IPD jest doradztwo zawodowe stanowiące 

również obligatoryjny element projektu. 

2.  

Warunki udzielania form wsparcia                   

w ramach aktywizacji zawodowej, 

zgodnie z wymogami określonymi                   

w regulaminie konkursu  

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Szczegółowe warunki udzielania form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej, tj.: 

 szkolenia i kursy, 

 staże i praktyki zawodowe, 

 dodatek relokacyjny,  

 subsydiowanie zatrudnienia, 
zostaną przedstawione w regulaminie konkursu. 

3.  

Warunki udzielania bezzwrotnego 

wsparcia finansowego. 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego nie przekracza 6-krotności 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) obowiązującego w dniu przyznania 
wsparcia - przy czym o uzyskanie wsparcia może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych 
warunków:  

 jest osobą z niepełnosprawnością,  

 jest osobą powyżej 50 roku życia,  

 jest kobietą,  
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 jest osobą o niskich kwalifikacjach, 

 jest osobą poniżej 30 roku życia. 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 pracownik 
o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z 
Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO). Definicja poziomów 
wykształcenia (ISCED) została zawarta w  Liście wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres 
EFS. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby 
przystępujące do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. 
Do osób powyżej 50 roku życia zalicza się osoby, które w momencie przystąpienia do projektu mają ukończony 
50 rok życia. 
Do osób poniżej 30 roku życia zalicza się osoby, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają 
ukończonego 30 roku życia. 

 
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami określonymi                        
w regulaminie konkursu. 
 

4.  

Minimalny poziom efektywności 
zatrudnieniowej wsparcia 
wynosi co najmniej 65% całkowitej 
liczby osób, które zakończyły udział                               
w projekcie. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacementowych jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba 
osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” i dotyczy osób, które zostały 
zdefiniowane we wskaźniku produktu: liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób 
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie. Definicje i sposób pomiaru 
ww. wskaźników zostały określone w Liście wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 
 
 

5.  
Wsparcie na tworzenie miejsc pracy  

w przedsiębiorstwach społecznych. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca w przypadku zaistnienia potrzeb, w ramach przyznanej dotacji umożliwi stworzenie miejsca 
pracy w przedsiębiorstwie społecznym w tym w szczególności w odniesieniu do pracowników po 50 roku życia 
oraz osób z niepełnosprawnościami, na warunkach określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,                              
z zastrzeżeniem, że operatorami wsparcia nie są OWES-y. 

 (Wnioskodawca w ramach rekrutacji zapewni preferencje dla ww. grup). 

Przedsiębiorstwo społeczne - podmiot, który spełnia warunki określone w Wytycznych Ministra Rozwoju                            

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata                   

2014-2020. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

2 3 4 5 6 

1.  

Premiowanie osób, w zakresie udzielania wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, które utraciły zatrudnienie w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do 
projektu lub pracowników znajdujących się w okresie 
wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 
służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 2 pkt 

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, kierowane w co 
najmniej 70 % do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie 
wypowiedzenia stosunku pracy będzie premiowane zgodnie z zapisami Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. 
0 pkt – projekty w ramach, których wparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, będzie kierowane w mniej niż 70 % do osób, które utraciły zatrudnienie  
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników 
znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, 
2 pkt - projekty w ramach, których wparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, będzie kierowane w co najmniej 70 % do osób, które utraciły zatrudnienie 
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników 
znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. 

2.  
Projekt zakłada wsparcie dla osób odchodzących z 
rolnictwa 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

0 pkt - projekt nie zakłada wsparcia dla osób odchodzących z rolnictwa, posiadających 
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin 
ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem 
 
2 pkt - projekt zakłada wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa, posiadających 
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin 
ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem 
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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.  

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 

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 

świadczenia 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:  

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. 
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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, 

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. 

Beneficjent ma obowiązek przedstawić we wniosku szczegółowy kosztorys 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

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. 

 

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 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

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 

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. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

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 

 

  



 
 Załącznik Nr 4 Do Rocznego Planu Działania Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  
Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy  

Wersja nr 1, styczeń 2019 r. 
 

3 
 

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 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 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. 
5. 

Trafność doboru i opisu zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach 

projektu.  

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 
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6. 

Prawidłowość sporządzenia budżetu 

projektu, w tym kwalifikowalność 

wydatków. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

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. 

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 
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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 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA DZIAŁANIA  

7.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY REALIZOWANA PRZEZ PUP 
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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 

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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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 

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 

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. Do 

projektu kwalifikują się osoby bezrobotne z 
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odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku 

obowiązywania projektu. 

niepełnosprawnościami należące do I lub II profilu pomocy. 

W przypadku wygaśnięcia aktualnie obowiązującej ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach 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. 

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 instytucjach 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, 

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, 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

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. 

 

g) migranci powrotni i imigranci. 

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 – listopad 2019 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.] 

2 563 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie [os.] 421 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.] 88 

4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [os.] 539 

5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [os.] 1 871 

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

227 

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.] 

227 
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 DZIAŁANIE 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej (PI 8vi)  

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – eliminowanie czynników ryzyka: czerwiec/lipiec 2019 r.  

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

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

 

DZIAŁANIE 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność przedsiębiorstw (PI 8v)  

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – październik 2019 r.  

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie [os.] 

47 

2. 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie [os.] 

67% 

 

 

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

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – lipiec 2019 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.] 

40 

2. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.] 48 

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

73% 

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

95% 

 


