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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 k.michlik@opolskie.pl ,  77 54 16 204 

 

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:k.michlik@opolskie.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 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby świadczonych usług 
zdrowotnych w regionie 

Priorytet Inwestycyjny 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem. 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

 kwiecień 2019 r. 

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

 maj 2019 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

Opieka nad matką i dzieckiem 

1) Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zakresie: 

a) poprawy jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu 
i połogu (Moduł 1), w ramach którego realizowane będą 
bloki: 

 wczesne wykrywanie wad rozwojowych, 

 mobilna opieka okołoporodowa, 

 poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, 

 szkolenia dla personelu medycznego 
(pielęgniarki, położone, lekarze) - działania 
uzupełniające, 

 działania informacyjno-edukacyjne- działania 
uzupełniające, 

b) ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju 
psychospołecznego (Moduł 2), w ramach którego 
realizowane będą bloki: 

 pogłębiona diagnostyka rozwoju 
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2.1 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

(psychomotorycznego) dziecka, 

 wsparcie koordynowane, 

 niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do 
lat 2, 

 szkolenia dla personelu medycznego (pielęgniarki, 
położne, lekarze) - działania uzupełniające, 

 dojazd na rehabilitację1/ opieka nad osobą 
potrzebującą wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu2- działania uzupełniające, 

 działania informacyjno-edukacyjne – działania 
uzupełniające, 

c) profilaktyki zakażeń pneumokokowych (Moduł 3), w 
ramach którego uzupełniająco można realizować działania 
informacyjno-edukacyjne.3  

  

                                                 
1 Przez co należy rozumieć zapewnianie niezbędnego dojazdu dla danej osoby oraz jej opiekuna  
z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem. 
2 W przypadku gdy opiekun osoby biorącej udział w projekcie, poza uczestnikiem projektu, ma 
dodatkowo pod opieką inną osobę potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  
w ramach projektu możliwe jest zapewnienie opieki nad tą osobą potrzebującą wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu. 
3 Wsparcie nie będzie realizowane, gdyż jest ono od 2017r. refundowane przez NFZ. 
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2.1 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

 20 141 671,00  

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

 2 251 128,00  

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

5,5% 

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 8. 
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2.2 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie chorób cywilizacyjnych 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby świadczonych usług 
zdrowotnych w regionie 

Priorytet Inwestycyjny 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym, w tym 
informacyjno-edukacyjne. 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

maj 2019 r. 

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

lipiec 2019 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

1. Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w 
aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy skierowane do osób 
w wieku 6-65 lat w zakresie4: 

a) badań przesiewowych, w tym również badań stężenia 
glukozy we krwi/test OGTT (Etap I), 

b) multikomponentowej opieki nad osobą z nadwagą i 
otyłością, w skład której wchodzą 3 komponenty: 
dietetyczny, aktywności fizycznej oraz interwencji 
behawioralnych, mających na celu zmianę zachowań 
żywieniowych uczestnika (Etap II); 

c) działań informacyjno-edukacyjnych, w tym „Edukacja na 
sportowo”, realizowanych w ramach etapu I i II.5 
Uzupełniająco mogą być realizowane działania edukacyjne 
(poradnictwo/szkolenia) skierowane do nauczycieli i 
pracowników OPS i PCPR. 

                                                 
4 Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
5 Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu. Działaniami mogą być objęci: ogół mieszkańców 
województwa opolskiego, w tym rodziny (rodzic/opiekun prawny, rodzeństwo) dzieci uczestniczących w programie, 
nauczyciele/pracownicy OPS/PCPR. 
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2.2 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie chorób cywilizacyjnych 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

7 593 955,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

848 736,00 

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

5,5% 

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 2. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 8. 
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2.3 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie liczby świadczonych usług 
społecznych w regionie 

Priorytet Inwestycyjny 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

sierpień 2019 r. 

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

wrzesień 2019 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

1) Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo- 
wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty 
możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług 
określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) m.in. poprzez: 
 

a) usługi wsparcia rodziny w ramach działań profilaktycznych 
mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy 
zastępczej, w tym w szczególności: 

i. asystentura rodzinna, 

ii. rodziny wspierające, 

iii. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym 
prawno-obywatelskie, 

iv. terapia i mediacja,  

v. usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie 
prawa rodzinnego,  
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2.3 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

vi. organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu 
wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, 
zwanych grupami wsparcia lub grupami 
samopomocowymi; 

b) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez 
usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 
i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej.  
 

2) Wsparcie pieczy zastępczej zgodnie z zakresem usług 
określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) m.in. poprzez: 
 

a) działania prowadzące do odejścia od opieki 
instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do usług 
świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie 
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 86 dzieci i 
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-
interwencyjnego do 14 osób, 

b) usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze 
społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, 
samodzielności i aktywności społecznej skierowane do 
osób będących w pieczy zastępczej, 

c) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 
skierowane do osób będących w pieczy zastępczej w wieku 
powyżej 15 roku życia, 

d) indywidualne programy usamodzielniania realizowane w 
mieszkaniach o charakterze wspomaganym/ chronionym 
dla osób opuszczających pieczę zastępczą7, 

                                                 
6 W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 
rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, 
dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci (maksymalnie 10). 
7 Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych/chronionych polega na tworzeniu miejsc w nowo 
tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych/chronionych.  
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2.3 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

e) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, 
prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów 
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą w ramach działań prowadzących do tworzenia 
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

 
9 000 000,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

 
1 005 883,00 

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

5,5% 

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 8. 
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2.4 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z 
niepełnosprawnościami 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby świadczonych usług 
zdrowotnych w regionie 

Priorytet Inwestycyjny 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami. 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

październik 2019 r. 

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

listopad 2019 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

1) Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad 
osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w 
zakresie m.in.: 

a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych 
domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem DDOM 
wypracowanym w ramach POWER i przyjętym w formie 
uchwały przez Komitet Sterujący8 lub innych form opieki, 

b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu 
koordynacji realizacji usług medycznych9, 

c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki 
medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki 
domowej, 

d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów 

                                                 
8 Projektodawca jest zobowiązany do zaangażowania w świadczenie usług lekarza geriatry. Mając 
jednak na uwadze małą liczbę praktykujących w Polsce lekarzy geriatrów, jeżeli nie ma możliwości 
zatrudnienia lekarza specjalisty w tej dziedzinie, zgodnie z wymogami określonymi w standardzie 
DDOM, i zostanie wykonana odpowiednia analiza, potwierdzająca taki fakt, wówczas możliwe jest 
dopuszczenie świadczenia usług w ramach DDOM przez zespół medyczny, w którym zamiast 
geriatry mógłby zostać zaangażowany lekarz innej specjalności – z zakresu medycyny rodzinnej lub 
chorób wewnętrznych. 
9 Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu. 
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2.4 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z 
niepełnosprawnościami 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

faktycznych, 
e) teleopieki medycznej, 
f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie 

niezbędnego transportu, 
g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb 

świadczących usługi zdrowotne dotyczące form 
zdeinstytucjonalizowanych10. 

2) Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób 
starszych, w tym z niepełnosprawnościami, w tym11: 
a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna, 
b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie 
wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w 
połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie 
jego wykorzystania, 

c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów 
faktycznych w zakresie opieki medycznej. 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

 
4 000 000,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

 
447 059,00 

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

5,5% 

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 4. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

                                                 
10 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie 
część kompleksowego projektu i jest uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym. 
11 Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego 
zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej.  
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2.5 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie usług społecznych – wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie liczby świadczonych usług 
społecznych w regionie 

Priorytet Inwestycyjny 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

Wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

listopad 2019 r. 

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

grudzień 2019 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

1) Rozwój usług opiekuńczych12 nad osobami potrzebującymi 

wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu obejmujący m.in. 

następujące formy wsparcia:  

a) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 

możliwości, zapewnienie kontaktów  

z otoczeniem, świadczone przez opiekunów 

faktycznych lub  

w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług 

opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług 

opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług 

                                                 
12 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, 
jak i w podmiotach już istniejących, zarówno w formie opieki dziennej, jak i całodobowej, a także  
w ramach opieki środowiskowej.  
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2.5 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie usług społecznych – wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

opiekuńczych,  

b) usługi w rodzinnym domu pomocy, o których mowa w 

ustawie  

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), 

c) usługi  w ośrodkach wsparcia, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507  

z późn. zm.), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu 

w tych ośrodkach jest nie większa niż 30, 

d) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie 

większej niż 30, 

e) usługi asystenckie świadczone na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami, 

f) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, 

takie jak np.  teleopieka, systemy przywoławcze13, 

g) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb 

świadczących usługi w społeczności lokalnej14. 

2) Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze 

wspomaganym/  chronionym, w tym15: 

 usługi wspierające pobyt osoby  w mieszkaniu, w tym 

usługi opiekuńcze16, usługi asystenckie,  

                                                 
13 Działania realizowane wyłącznie jako element wsparcia, pod warunkiem zagwarantowania 
kompleksowości usług opiekuńczych.  
14 Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług opiekuńczych. 
15 Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych/chronionych polega na tworzeniu miejsc  
w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych/chronionych. Liczba miejsc  
w mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 7. Pokoje w mieszkaniu wspomaganym 
mogą być maksymalnie 2 - osobowe, chyba że większa liczba miejsc wynika z preferencji 
mieszkańców. 
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2.5 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie usług społecznych – wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

 usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu,  w 

tym trening samodzielności, praca socjalna, 

poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze 

społecznością lokalną. 

3) Rozwój działań umożliwiających osobom potrzebującym 

wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu  pozostanie w społeczności 

lokalnej, w tym17: 

a) działania wspierające ich aktywność edukacyjną, 

społeczną  

i kulturalną, 

b) działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, 

w tym  

np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu 

zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni 

sprzętu wspomagającego (zwiększającego 

samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego 

(niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), 

sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, 

usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy 

lub ośrodka wsparcia. 

4) Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad 

osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu,  

w szczególności: 

a) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz 

wymiana doświadczeń, 

                                                                                                                                                                  
16 Istnieje możliwość przeprowadzenia i sfinansowania w ramach projektów dotyczących rozwoju 
mieszkań wspomaganych szkolenia niezbędnego do sprawowania funkcji opiekuna mieszkania 
wspomaganego. 
17 Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług opiekuńczych. 
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2.5 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  
w zakresie usług społecznych – wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w 

uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po 

różnych systemach wsparcia,  

c) tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w 

zastępstwie za opiekunów faktycznych, 

d) sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi 

opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom 

faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego 

lub edukacyjnego18. 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

 
8 000 000,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

 
894 117,65 

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

5,5% 

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 5. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 8. 

                                                 
18 Ze względu na przyjętą przez IZ RPO WO linię demarkacyjną, aktywizacja społeczno-zawodowa 
opiekunów faktycznych jest możliwa do realizacji w ramach działania 8.2.   



2.6 Działanie 8.2 Włączenie społeczne  
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 3: Wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
w regionie dzięki aktywnej integracji 

Priorytet Inwestycyjny 
9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu (miesiąc, rok) 

luty 2019 r. 

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

marzec 2019 r. 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

1. Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej 
realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze 
społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, 
obejmujące m.in. następujące formy wsparcia: 

a) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, 
b) poradnictwo prawne i obywatelskie19, 
c) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 
d) kursy i szkolenia20 umożliwiające nabycie, 

podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku 
pracy, 

e) pracę socjalną21, 
f) staże/praktyki, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia 

                                                 
19 Poradnictwo prawne i obywatelskie możliwe do realizacji wyłącznie jako element uzupełniający 
do kompleksowego wsparcia. 
20 Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie 
większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) pod 
warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie –  
w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie 
(IZ RPOWO może określić szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze 
zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu). 
21 Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty 
obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie otrzymają dofinansowania. 
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2.6 Działanie 8.2 Włączenie społeczne  
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

reintegracji zawodowej u pracodawcy22, 
g) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym 

na potrzeby zatrudnienia osoby z 
niepełnosprawnościami; dostosowanie stanowiska pracy 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami23, 

h) usługi trenera pracy, 
i) usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób 

z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu społecznym 
i zawodowym, 

j) usługi wspierające w zakresie przygotowania do 
uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub 
podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe 
domy samopomocy. 

 
2. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w 

ramach CIS, KIS 24, w szczególności w zakresie: 
a) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej 

i zawodowej poprzez utworzenie podmiotów, o których 
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z 
późn. zm.), 

b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej 
i zawodowej w istniejących podmiotach, o których 
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

                                                 
22 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy 
przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia 
(IZRPO WO może określić szczegółowe warunki odbywania stażu lub zajęć reintegracji zawodowej 
u pracodawcy, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez 
uczestników projektu). 
23 Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mogą być 
realizowane wyłącznie jako element kompleksowego projektu obejmującego również aktywizację 
społeczno-zatrudnieniową osób z niepełnosprawnościami. 
24 Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% 
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) jeżeli miesięczna 
liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. W przypadku 
osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba 
godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. Kwota stypendium stażowego jest kwotą 
brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne płaconych w całości przez płatnika, 
tj. podmiot kierujący na staż. 
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2.6 Działanie 8.2 Włączenie społeczne  
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 217 z 
późn. zm.). 
 

3. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane 

w ramach ZAZ poprzez: 

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami 
zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia 
tych osób usługami aktywnej integracji, 

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas 
zatrudnionych w ZAZ, nową ofertą w postaci usług 
aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie 
osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia 
poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w 
przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez 
wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera pracy 
umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, 
w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, 

c) tworzenia nowych ZAZ. 
 

4. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane 
w ramach WTZ poprzez: 

a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w 
istniejących WTZ, 

b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową 
ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo 
ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do 
podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na 
otwartym lub chronionym rynku pracy lub w 
przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez 
wykorzystanie usług asystenckich oraz usług trenera 
pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie 
zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub 
staży dla uczestników WTZ, 

c) tworzenia nowych WTZ.  
 

5. Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej 
resocjalizacji i reintegracji, m.in. poprzez: 
a) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-

wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych 
umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych 
ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie 
w środowisku rodzinnym i społecznym, 
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2.6 Działanie 8.2 Włączenie społeczne  
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

b) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, 
z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań 
wychowanków. 

Planowane dofinansowanie 
ze środków EFS (PLN) 

 
27 412 466,00 

Planowane dofinansowanie 
ze środków BP (PLN) 

 
3 224 996,00 

Minimalny poziom wkładu 
własnego (%) 

15% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych 
centrów pomocy rodzinie 

5% - pozostałe projekty 

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 6. 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 8. 
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3. KARTY NABORÓW POZAKONKURSOWYCH 

3.1 Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej   
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 4: Wzrost zatrudnienia w ramach regionalnego 
sektora gospodarki społecznej 

Priorytet Inwestycyjny 

9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej 
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i 
solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

ND 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu  

1) Koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej na 
poziomie regionalnym (tryb pozakonkursowy) w zakresie25: 

a) tworzenia regionalnych sieci współpracy OWES działających 
w regionie, 

b) tworzenia lub dofinansowania wspólnych przedsięwzięć 
regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, 
franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej 
w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe 
(sieci, klastry), 

c) tworzenia regionalnych sieci kooperacji podmiotów 
ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, 

d) inicjowania współpracy jednostek systemu pomocy 
społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o 
charakterze reintegracyjnym, 

e) budowania powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, 
biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym 
(spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji, 
udział we wspólnych konkursach i wydarzeniach z 
organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w 
tym szkół wyższych i instytutów naukowych) w celu 
nawiązania stałej współpracy, 

f) organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu 
widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako 
dostawców produktów i usług oraz wspierania sprzedaży 
produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii 

                                                 
25 Uszczegółowienie wsparcia zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
nastąpi na poziomie pisma wzywającego beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie.  
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3.1 Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej   
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

społecznej na poziomie regionalnym,  

g) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i 
innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami 
ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych 
planów rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów 
udziału podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju usług 
społecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre 
praktyki, doradztwo), uwzględniania aspektów społecznych 
w zamówieniach publicznych, zlecania zadań podmiotom 
ekonomii społecznej,  

h) wspierania realizacji przez podmioty ekonomii społecznej 
usług użyteczności publicznej i współpracy z OWES w tym 
zakresie,  

i) wyznaczania kierunków rozwoju ekonomii społecznej, 
aktualizacji regionalnego programu rozwoju ekonomii 
społecznej, 

j) zapewnienia funkcjonowania Regionalnego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES i 
organizowanie jego prac, 

k) reprezentowania interesów sektora ekonomii społecznej na 
poziomie regionalnym oraz włączenia ekonomii społecznej 
do strategii rozwoju województwa, 

l) ewaluacji działań OWES, 

m) weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego na 
zasadach określonych w załączniku nr 3 do Wytycznych 
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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3.1 Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej   
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Uzasadnienie realizacji 
projektu w trybie 
pozakonkursowym26 

Nie dotyczy 

Cel główny projektu 

 
Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez 
koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze 
w województwie opolskim. 

Główne zadania 
przewidziane do realizacji w 
projekcie ze wskazaniem 
grup docelowych 

Główne zadania: 

 kluczowe sfery rozwoju. Inicjowanie współpracy 
podmiotów regionalnych - Inspirowanie do działań w 
kluczowych sferach rozwoju ES na poziomie regionalnym, 

 spotkania sieciujące oraz działania informacyjne w gminach 
i powiatach - spotkania sieciujące OWES, 

 zwiększenie widoczności oraz wsparcia rozwoju podmiotów 
ekonomii społecznej, 

 koordynacja praz Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii 
Społecznej działań województwa w zakresie ES. 

W przypadku tego typu projektu nie identyfikuje się grup 
docelowych. 

Wnioskodawca 

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Uzasadnienie wskazania 
podmiotu, który będzie 
wnioskodawcą27 

ND 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 

01.07.2019r. do 30.06.2023 r. 

Szacowany budżet projektu 2 879 400,00 

Kryteria wyboru projektów 
Kryteria ogólne stosowane do wszystkich działań/poddziałań 
znajdują się w załączniku nr 3 do SZOOP. 
Kryteria szczegółowe zgodnie z załącznikiem nr 7. 

                                                 
26 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020. 
27 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020 



26 

 

3.1 Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej   
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 8. 
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4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
Załącznik nr 1: Kryteria wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem 

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych  

Załącznik nr 3: Kryteria wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

 Załącznik nr 4: Kryteria wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym 

z niepełnosprawnościami 

Załącznik nr 5: Kryteria wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia dla osób niesamodzielnych 

Załącznik nr 6: Kryteria wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne 

Załącznik nr 7: Kryteria wyboru projektów dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii 

społecznej (tryb pozakonkursowy) 

Załącznik nr 8: Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami dla osi priorytetowej  

VIII Integracja społeczna 
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Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie 

Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wnioskodawca zapewnia 

wyspecjalizowaną kadrę oraz 

odpowiednie zaplecze techniczne. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Kadra zaangażowana w realizację projektu posiada odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone dokumentami, zgodnie z 

wymogami określonymi w odpowiednim regionalnym programie 

polityki zdrowotnej/regulaminie konkursu. Kadra świadczy usługi m.in. 

w oparciu o Ewidence Based Medicine. 

Ponadto Wnioskodawca posiada zaplecze techniczne wskazane w 

odpowiednim regionalnym programie polityki zdrowotnej/regulaminie 

konkursu. 

W realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany jest co 

najmniej jeden podmiot leczniczy. 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z 

zastrzeżeniem: 
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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. 

Przewidziane w projekcie świadczenia 

opieki zdrowotnej są realizowane 

wyłącznie przez podmioty wykonujące 

działalność leczniczą 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

podmiot wykonujący działalność leczniczą oznacza:  

 -podmiot leczniczy, tj.: 

1. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców 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, 

podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej 

opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej 

https://sip.lex.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT
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w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 

podstawowej opiece zdrowotnej,  

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 

 – lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę1 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: 

                                                           
1 Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej mogą być realizowane przez fizjoterapeutę od 1 kwietnia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190). 

https://sip.lex.pl/#/document/18655397?cm=DOCUMENT
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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. 

Kompleksowość wsparcia w ramach 

projektu. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Kompleksowość wsparcia oznacza: 

objęcie grupy docelowej pakietem specjalistycznych usług poprzez 

realizację dwóch następujących modułów określonych w regionalnym 

programie zdrowotnym pn. Program poprawy opieki nad matką i 

dzieckiem w ramach programu SSD w województwie opolskim do 2020 

roku „Opolskie dla rodziny”: 

 Moduł 1: Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, 

porodu i połogu, 

 Moduł 2: Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego 

rozwoju psychospołecznego (za wyjątkiem wsparcia w postaci 

leczenia dzieci paliwizumabem, gdyż lek ten od stycznia 2019 r. 

podlega refundacji w ramach NFZ). 

W projekcie muszą być uwzględnione wszystkie rodzaje wsparcia 

przewidziane dla danego modułu oprócz wyjątku wskazanego dla 

Modułu 2. Przy czym zakres realizowanych działań musi być 

dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu. 
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Powyższe doprowadzić ma do zmniejszenia zachorowalności i 

umieralności wśród niemowląt oraz obniży występowanie wad 

rozwojowych, a tym samym zmniejszy koszty opieki w przyszłości. 

Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 działania z zakresu 

podnoszenia kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi 

zdrowotne stanowią jedynie część kompleksowego projektu i są 

uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.  

Moduł 3, o którym mowa w ww. regionalnym programie zdrowotnym 

tj. Profilaktyka zakażeń pneumokokowych nie ma zastosowania w 

przedmiotowym konkursie, w związku z tym, iż niniejsze wsparcie od 

roku 2017 jest refundowane przez NFZ. 

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. 

Ograniczenie kosztów działań 

informacyjnych/edukacyjnych. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny Koszty działań informacyjnych/ edukacyjnych/ poniesione w ramach 

kosztów bezpośrednich projektu stanowią nie więcej niż poziom 
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wskazany w odpowiednim regionalnym programie polityki 

zdrowotnej/regulaminie konkursu.   

Powyższe odnosi się do działań informacyjno/edukacyjnych 

rozumianych jako działania merytoryczne projektu, a nie działania 

informacyjno/promocyjne projektu wchodzące w katalog 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. 

5. 

Działania objęte finansowaniem w 

ramach projektów nie zastępują 

świadczeń opieki zdrowotnej, których 

finansowanie jest zagwarantowane ze 

środków publicznych.  

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

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  odpowiedniego Regionalnego Programu 

Zdrowotnego lub danego projektu służącego jego realizacji albo 

 w przypadku, gdy odpowiedni Regionalny Program Zdrowotny 

przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu 
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świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie 

niezbędne dla realizacji tego programu, jak i usługi zdrowotne 

ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do 

funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, opracowane w 

logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy 

docelowej. Taki program musi wnosić wartość dodaną np. 

poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań systemowych 

zwiększających skuteczność usług zdrowotnych (pomimo faktu, 

iż analogiczne usługi zdrowotne są finansowane ze środków 

publicznych) i powinien gwarantować funkcjonowanie 

wypracowanych rezultatów (przynajmniej w zakresie rozwiązań 

funkcjonalnych, czyli np. koordynacji procesu badań i leczenia) 

po zakończeniu ich finansowania ze środków EFS. 

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. Zasięg oddziaływania projektu. 
Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 
W celu efektywnego wydatkowania środków województwo opolskie 

zostało podzielone na 5 obszarów, dla których w regulaminie konkursu 

zostanie wyodrębniona pula alokacji. W świetle powyższego realizacja 
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projektu może wyłącznie objąć terytorium jednego z obszarów 

obejmującego: 

1. powiat: kluczborski, namysłowski, oleski 

2. powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki, 

3. powiat: opolski, m. Opole, 

4.  powiat: nyski, brzeski, 

5. powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki. 

W ramach każdego z ww. obszarów zostanie wybrany do realizacji jeden 
projekt. Wnioskodawca musi złożyć wniosek o dofinansowanie 
wykorzystujący całą dostępną alokację w danym obszarze. 
 
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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7. Projekt jest realizowany zgodnie                                 

z odpowiednim Regionalnym Programem 

Zdrowotnym.  

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

    Bezwzględny Działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę oraz 

ewentualnych partnerów są zgodne z zakresem odpowiedniego 

regionalnego programu polityki zdrowotnej, który jest załącznikiem do 

regulaminu konkursu. W projekcie należy również zastosować stawki 

jednostkowe opracowane na podstawie „Metodologii wyliczania stawek 

jednostkowych dla programu pn. Program poprawy opieki nad matką i 

dzieckiem w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 

roku „Opolskie dla Rodziny”, na lata 2016-2020, stanowiącej część 

właściwego 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. 
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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 preferowanej 

grupy  

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.  

Preferencje dla projektów 

zakładających wsparcie dla matek 

samotnych oczekujących na dziecko 

i/lub opiekunów prawnych samotnie 

wychowujących dziecko. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

2 
0 lub 3 

pkt 

Preferencje dla projektów zakładających wsparcie w pierwszej 

kolejności dla matek samotnych oczekujących na dziecko i/lub 

opiekunów prawnych samotnie wychowujących dziecko. 

0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia w ww. zakresie 

3 pkt – projekt zakłada wsparcie w ww. zakresie 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

Za osobę samotnie oczekującą na dziecko/ wychowującą dzieci 

uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli 

osoba ta jest:  

 panną, kawalerem, 

 wdową, wdowcem, 

 rozwódką, rozwodnikiem albo 

 osobą, w stosunku do której orzeczono separację 

w rozumieniu odrębnych przepisów  

i samotnie oczekuje na dziecko/ wychowuje dziecko. 

3.  

Projekt przewiduje szkolenia dla 

personelu służb świadczących usługi 

zdrowotne w obszarze opieki 

okołoporodowej. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 
0 lub 2 

pkt  

Preferencja odnosi się do projektów zakładających podnoszenie 

kwalifikacji personelu medycznego w zakresie umiejętności 

interpersonalnych. 

Celem preferencji jest podniesienie jakości usług świadczonych na 

rzecz pacjenta (m.in. kobiety w okresie ciąży, porodu, połogu, w 

tym w szczególności z zakresu ryzyka okołoporodowego). 

0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia ww. zakresie 

2pkt – projekt zakłada wsparcie ww. zakresie. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4.  

Projekt realizowany przy współpracy z 

jednostkami ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 
0 lub 2 

pkt 

Celem realizacji projektu we współpracy z jednostkami 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest efektywniejsze 

wykorzystanie  potencjału kadry medycznej/ zasobów 

lokalowych/sprzętowych AOS. 

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym 

świadczącym usługi zdrowotne w zakresie AOS (posiada kontrakt z 

Płatnikiem).  

 

0 pkt –  projekt nie zakłada współpracy z jednostkami AOS 

2 pkt –  projekt zakłada współpracę z jednostkami AOS. 

5.  

W projekcie przewidziano współpracę z 

jednostkami OPS/PCPR/organizacjami 

pozarządowymi/partnerami 

społecznymi reprezentującymi interesy 

i zrzeszającymi podmioty świadczące 

usługi w zakresie POZ. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 

0 lub 1 

lub 2  

pkt 

Preferencja dla projektów, które zakładają nawiązanie 

partnerstwa z jednostkami OPS/PCPR/organizacjami 

pozarządowymi/partnerami społecznymi w szczególności w 

zakresie sprawowania opieki nad kobietą i dzieckiem w okresie 

okołoporodowym, tj.  w okresie ciąży, porodu, połogu oraz nad 

noworodkiem.  

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa z jednostkami 

OPS/PCPR/organizacjami pozarządowymi/partnerami społecznymi 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1 pkt - projekt zakłada partnerstwo z jedną jednostką 

OPS/PCPR/organizacją pozarządową/ partnerem społecznym 

2 pkt – projekt zakłada partnerstwo z więcej niż jedną jednostką 

OPS/ PCPR/partnerami społecznymi/ organizacjami 

pozarządowymi, w tym z organizacją pozarządową reprezentującą 

interesy pacjentów i posiadającą, co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w zakresie sprawowania opieki nad kobietą i 

dzieckiem w okresie okołoporodowym. 

 Wskazane podmioty należy definiować, jako: 

 OPS/PCPR – jednostki organizacyjne systemu pomocy 

społecznej wykonujące zadania pomocy społecznej na 

poziomie gminy/powiatu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej  

 Organizacja Pozarządowa – podmiot rozumiany zgodnie z art. 

3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  

 Partner społeczny – Partner społeczny (organizacja 

pozarządowa, związek pracodawców, związek pracowników), 

reprezentujący interesy i zrzeszający placówki podstawowej 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

opieki zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą w 

ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

6.  

Wnioskodawca lub partner jest 

podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą udzielającym świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju Podstawowa 

Opieka Zdrowotna na podstawie 

zawartej umowy z Płatnikiem. 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

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 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7.  

Komplementarność projektu z 

inicjatywami zaplanowanymi w ramach 

programu SSD. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

2 
0 lub 5  

pkt 

W ramach przeciwdziałania depopulacji, kryterium ma na celu 

premiowanie projektów zakładających działania spójne z 

założeniami Programu SSD, w ramach Pakietu III Opieka żłobkowo-

przedszkolna. 

0 pkt –  projekt nie zakłada komplementarności z narzędziami 

zaplanowanymi w ramach programu SSD, Pakiet III Opieka 

żłobkowo-przedszkolna 

5 pkt – projekt zakłada komplementarność z narzędziami 

zaplanowanymi w ramach programu SSD, pakiet III Opieka 

żłobkowo-przedszkolna. 

8.  

Komplementarność projektu z innymi 

przedsięwzięciami współfinansowanych 

ze środków UE, krajowych lub innych 

źródeł. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

2 
0, 1 lub3  

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.  
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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 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  

przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych 

lub innych źródeł. 

9.  

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

miast średnich, w tym w szczególności 

miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

 

 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

2 
0 lub 2 

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. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

W województwie opolskim miasta średnie to zarazem miasta 

średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. załączniki nr 1 i 

2 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze obejmują te same miasta (Brzeg, 

Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, 

Prudnik, Strzelce Opolskie). 

0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich 

spośród miast wskazanych w załączniku nr 1 i 2 ww. dokumentu.   

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej jednego 

miasta średniego spośród miast wskazanych w załączniku nr 1 i 2 

do ww. dokumentu.  
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA  

8.1 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH  
I SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH 
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Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie 

Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w zakresie nadwagi, otyłości i cukrzycy 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Wnioskodawca zapewnia wyspecjalizowaną kadrę oraz odpowiednie zaplecze techniczne. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 

Kadra zaangażowana w realizację projektu posiada odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie potwierdzone dokumentami, zgodnie z wymogami określonymi 

w odpowiednim Regionalnym Programie Zdrowotnym/regulaminie konkursu.  

Ponadto Wnioskodawca posiada zaplecze techniczne wskazane  

w odpowiednim Regionalnym Programie Zdrowotnym/regulaminie konkursu. 

W realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany jest co najmniej 

jeden podmiot leczniczy. 

 

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. 
Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez 

podmioty wykonujące działalność leczniczą. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot 

wykonujący działalność leczniczą oznacza:  

 - podmiot leczniczy, tj.: 

1. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców 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 

https://sip.lex.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT
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ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, podstawowej opieki 

zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną 

podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, 

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 

– lekarza,  pielęgniarkę lub fizjoterapeutę1, 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. 

3. Kompleksowość wsparcia. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W ramach każdego projektu obligatoryjnie muszą zostać zrealizowane 

wszystkie etapy zakładane w Regionalnym Programie Zdrowotnym, tj.: 

 

 Etap I – badania przesiewowe, w tym również badania stężenia 

glukozy we krwi/ test OGTT; 

 Etap II – multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą  

i otyłością, w skład której będą wchodziły 3 komponenty: 

dietetyczny, aktywności fizycznej, oraz interwencji 

                                                           
1 Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej mogą być realizowane przez fizjoterapeutę od 1 kwietnia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 
2190). 

https://sip.lex.pl/#/document/18655397?cm=DOCUMENT
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behawioralnych, mających na celu zmianę zachowań 

żywieniowych uczestnika;  

 Działania informacyjno – edukacyjne, w tym „Edukacja na 

sportowo”, realizowane w ramach Etapu I i II. 

 

Przy czym zakres realizowanych działań musi być dostosowany do 

indywidualnych potrzeb każdego uczestnika 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. 

 

4. Ograniczenie kosztów działań informacyjnych/edukacyjnych. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Koszty działań informacyjnych/ edukacyjnych/ poniesione w ramach kosztów 

bezpośrednich projektu stanowią nie więcej niż poziom wskazany w 

odpowiednim Regionalnym Programie Zdrowotnym/regulaminie konkursu.   

Powyższe odnosi się do działań informacyjno /edukacyjnych rozumianych jako 

działania merytoryczne projektu, a nie działania informacyjno/promocyjne 

projektu wchodzące w katalog 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. 

5. 
Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują świadczeń opieki 
zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowane ze środków publicznych.  
 

Wniosek  

o dofinansowanie 
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 
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okresie trwania  odpowiedniego Regionalnego Programu 

Zdrowotnego lub danego projektu służącego jego realizacji 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, stanowiące wartość dodaną do 

funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, opracowane w 

logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy docelowej. 

Taki program musi wnosić wartość dodaną np. poprzez 

wprowadzanie nowych rozwiązań systemowych zwiększających 

skuteczność usług zdrowotnych (pomimo faktu, iż analogiczne 

usługi zdrowotne są finansowane ze środków publicznych) i 

powinien gwarantować funkcjonowanie wypracowanych 

rezultatów (przynajmniej w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, czyli 

np. koordynacji procesu badań i leczenia) po zakończeniu ich 

finansowania ze środków EFS. 

 

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. Zasięg terytorialny projektu. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W celu efektywnego wydatkowania środków województwo opolskie zostało 

podzielone na 5 obszarów, dla których w regulaminie konkursu zostanie 

wyodrębniona pula alokacji. W świetle powyższego realizacja projektu może 

wyłącznie objąć terytorium jednego z obszarów obejmującego: 

1. powiat: kluczborski, namysłowski, oleski, 

2. powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki, 

3. powiat: opolski, m. Opole,  

4. powiat: nyski, brzeski 

5. powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki. 
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W ramach każdego z ww. obszarów zostanie wybrany do realizacji jeden 

projekt. Wnioskodawca musi złożyć wniosek o dofinansowanie wykorzystujący 

całą dostępną alokację w danym obszarze. 

 

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. Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim Regionalnym Programem Zdrowotnym. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Realizacja projektu jest zgodna z zapisami właściwego Regionalnego Programu 

Zdrowotnego, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. W projekcie 

należy zastosować również stawki jednostkowe opracowane na podstawie 

„Metodologii wyliczania stawek jednostkowych dla programu pn. „Program 

zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i 

cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”, na lata 2016-2020, 

stanowiącej część 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. 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.  
W projekcie przewidziano współpracę z jednostkami OPS/PCPR organizacjami 

pozarządowymi. 

Wniosek                             

o dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

 

Preferencja dla projektów, które zakładają nawiązanie współpracy z jednostkami 

OPS/PCPR/organizacjami pozarządowymi. Jako element uzupełniający projektu 

zakładającego współpracę z OPS/PCPR są obligatoryjne szkolenia skierowane do 

pracowników socjalnych/asystentów rodziny/innych osób pracujących z osobami lub 

rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
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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 przewiduje współpracy z jednostkami OPS/PCPR/organizacjami 

pozarządowymi i szkoleń skierowanych do pracowników socjalnych/asystentów 

rodziny/innych osób pracujących z osobami lub rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w przypadku współpracy z OPS/PCPR. 

 

2 pkt – projekt przewiduje współpracę z jednostkami OPS/PCPR/organizacjami 

pozarządowymi i szkolenia skierowane do pracowników socjalnych/asystentów 

rodziny/innych osób pracujących z osobami lub rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w przypadku współpracy z OPS/PCPR. 

2.  

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka 

Zdrowotna na podstawie zawartej umowy z Płatnikiem. 

Wniosek                             

o dofinansowanie 
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. 

 

3.  
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 przedsięwzięciami 

współfinansowanymi 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 

4.  
Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w  tym  w  szczególności miast 

średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 2 0 lub 2 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. 

W województwie opolskim miasta średnie to zarazem miasta średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze, tj. załączniki nr 1 i 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze obejmują te same miasta (Brzeg, 

Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie). 

0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich spośród miast wskazanych 

w załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej jednego miasta średniego 

spośród miast wskazanych w załączniku nr 1 i 2 do ww. dokumentu. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA  

8.1 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH  

I SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 
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Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie 

Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

W projekcie  realizowanym na rzecz osób obejmowanych wsparciem w placówkach wsparcia 

dziennego w formie opiekuńczej oraz w placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej  

obligatoryjnie wdrażane są  zajęcia rozwijające minimum dwie kompetencje kluczowe.  

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Bada się czy wnioskodawca  realizując  projekt wdraża zajęcia rozwijające 

minimum dwie kompetencje kluczowe tj.: 

a) kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; 

b) kompetencje w zakresie wielojęzyczności; 

c) kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii; 

d) kompetencje cyfrowe;  

e) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; 

f) kompetencje obywatelskie; 

g) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; 

h) kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 

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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2. W ramach projektu prowadzone są działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.    
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Realizowane projekty przewidują działania prowadzące do odejścia od opieki 

instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności 

lokalnej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo – wychowawczych typu  rodzinnego do 8 dzieci i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych  typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób.  

 

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. 

W ramach projektu obejmującego działania na rzecz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej nie są 

tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach  

opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Realizacja projektu zapewnia działania prowadzące do odejścia od opieki 

instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności. 

 

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. 

W ramach projektu wdrożono działania profilaktyczne ograniczające umieszczanie dzieci w pieczy 

zastępczej oraz zapewniające opiekę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach 

pieczy zastępczej. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Projektodawca zobowiązuje się do wdrożenia w ramach projektu działań 

prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej 

poprzez usługi wsparcia rodziny  oraz zapewniających opiekę i wychowanie 

przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

 

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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5. 

W przypadku restrukturyzacji istniejących placówek w ramach deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej, powstaje placówka spełniająca standardy wskazane w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W projektach obejmujących restrukturyzację istniejących placówek pieczy 

zastępczej, realizowane działania muszą prowadzić do powstania                    

placówki typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-

terapeutycznego do 14 osób spełniającej standardy z  Ustawy  z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, natomiast 

pozostałe dzieci powinny zostać umieszczone w rodzinnych formach pieczy 

zastępczej. 

 

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. Zachowanie trwałości nowoutworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W przypadku wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc                                     

w placówkach wsparcia dziennego, zachowanie trwałości miejsc po 

zakończeniu realizacji projektu obejmuje co najmniej okres odpowiadający 

okresowi realizacji projektu. 

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach 

placówek wsparcia dziennego. 

 

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. Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącznie 

pod warunkiem : 

a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub 

b) rozszerzenia oferty wsparcia.   

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem: 
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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. 
W pierwszej kolejności do wsparcia rekrutowane są dzieci osób, które są aktywizowane 

społecznie i zawodowo w ramach innych projektów RPO WO 2014-2020 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Bada się, czy Wnioskodawca zapewnia, że w pierwszej kolejności do 

wsparcia w ramach projektu rekrutowane są dzieci osób, które są 

aktywizowane społecznie i zawodowo w ramach innych projektów RPO WO 

2014-2020. 

 

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. 

 

 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Projekt realizowany w partnerstwie wielosektorowym (społecznym, 
prywatnym, publicznym). 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

3 

 

0 - 2 pkt 

Realizacja projektów w partnerstwie przynosi korzyści zarówno w aspektach jakościowych jak i 

związanych ze sprawnością zarzadzania i wdrażania.  

0 pkt – brak partnerstwa 

1 pkt - partnerstwo dwusektorowe 

2 pkt – partnerstwo trzysektorowe 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Projekt zakłada wsparcie dwóch grup osób:  

-o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  

- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób               

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z 

Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych). 

Wniosek 

o dofinansowanie 
3 0-2 pkt 

0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia dla żadnej z grup na poziomie > 30% (liczony w stosunku do 

wszystkich uczestników projektu 

1 pkt – projekt zakłada wsparcie dla jednej grupy na poziomie > 30% (liczony w stosunku do 

wszystkich uczestników projektu) 

2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla każdej z ww. grup na poziomie > 30% (liczony w stosunku 

do wszystkich uczestników projektu) 

3. 

Projekt zakłada wsparcie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0-2 pkt 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej1 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,  

o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r.                          

o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r.                 

o systemie oświaty; 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 

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 lub uczniowie/dzieci 

z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020; 

                                                           
1 W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobami z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

h) osoby niesamodzielne; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

j) osoby odbywające karę pozbawienia wolności2 

k) osoby korzystające z PO PŻ. 

 

0 pkt – nieobejmowanie  wsparciem  osób  lub  rodzin  zagrożonych  ubóstwem  lub 

wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki lub objęcie mniej niż 10% ww. grupy 

1  pkt – objęcie wsparciem co najmniej 10% i poniżej 30% osób lub rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki 

2 pkt – objęcie wsparciem co najmniej 30% osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki 

 

4. 

Projekt realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

jednostki organizacyjne przy wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań 

zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych 

Wniosek 

 o dofinansowanie 
2 0 lub 2 pkt 

W celu zapewnienia skoordynowanej i komplementarnej realizacji projektów na danym 

terytorium  (gmina/powiat), preferuje się realizację projektów przez jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne przy wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań. 

0 pkt – projekt nie jest realizowany przy wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań 

2 pkt – projekt jest realizowany przy wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań 

5.  
Projekt uwzględnia działania skierowane do zidentyfikowanych 

obszarów wsparcia. 

Wniosek 

 o dofinansowanie 
2 0 lub 3 pkt 

0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia obszarów zidentyfikowanych terytorialnie i problemowo, 

które zostały wskazane w dokumentacji konkursowej 

3 pkt – projekt zakłada wsparcie  obszarów zidentyfikowanych terytorialnie i problemowo, które 

zostały wskazane w dokumentacji konkursowej 

6. 

 

Komplementarność projektu z inicjatywami zaplanowanymi w ramach 

programu SSD. 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 5 pkt 

W celu przeciwdziałania depopulacji, kryterium ma na celu premiowanie projektów 

zakładających działania spójne z założeniami Programu SSD. 

0 pkt – projekt nie jest komplementarny z Programem SSD, 

5 pkt – projekt komplementarny z Programem SSD. 

                                                           
2 W ramach działania 8.1 nie ma możliwości wsparcia dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. 
W projekcie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem 

środków EFS w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. 

Wniosek                   

o dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

Preferencje dla projektów, w których  zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z 

udziałem środków EFS w ramach programów operacyjnych  na lata 2007-2013 (np. w ramach 

objęcia wsparciem osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w 

szczególności wypracowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 

umieszczonych w bazie rezultatów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

 

0 pkt – w projekcie nie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem środków EFS 

w ramach programów operacyjnych  na lata 2007-2013; 

2 pkt - w projekcie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem środków EFS w 

ramach programów operacyjnych  na lata 2007-2013. 

8. 

Projekt komplementarny z Programem Operacyjnym Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 4 pkt 

Preferencje dla projektów zakładających objęcie wsparciem osób lub rodzin korzystających 

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w szczególności w postaci aktywnej 

integracji, a zakres wsparcia nie będzie powielał działań z POPŻ w ramach działań 

towarzyszących.    

0 pkt – projekt nie zakłada objęcia wsparciem osób lub rodzin korzystających z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020; 

4 pkt - projekt zakłada objęcie wsparciem osób lub rodzin korzystających z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

9 

Projekt w ramach usług pieczy zastępczej zakłada działania 

zapewniające opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych formach pieczy 

zastępczej. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
2 0 lub 2 pkt 

Preferencje dla rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 

0 pkt – projekt nie zakłada działań zapewniających opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych 

formach pieczy zastępczej; 

2 pkt - projekt zakłada działania zapewniające opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych formach 

pieczy zastępczej. 

10 

Projekt kompleksowy łączący wsparcie rodziny i wsparcie pieczy 

zastępczej oraz zakładający partnerstwo lub współpracę OPS i PCPR lub 

innych jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej lub innych służb działających na rzecz dziecka i rodziny. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 0 lub 2 pkt 

Preferencje dla kompleksowych projektów łączących wsparcie rodziny i wsparcie pieczy 

zastępczej oraz zakładających partnerstwo lub współpracę OPS i PCPR lub innych jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub innych służb działających na 

rzecz dziecka i rodziny. 

 

0 pkt – projekt nie zakłada kompleksowości wsparcia oraz partnerstwa lub współpracy pomiędzy 

ww. podmiotami; 

2 pkt - projekt zakłada kompleksowość wsparcia oraz partnerstwo lub współpracę pomiędzy 

ww. podmiotami. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA                          

8.1 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH  

I SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI,  

W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
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Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie 

Kompleksowa opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  

Deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami 

niesamodzielnymi ze względu na podeszły wiek, w 

tym  osobami z niepełnosprawnościami 

Wniosek 

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Realizowane projekty przewidują wyłącznie rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki 

medycznej nad osobami niesamodzielnymi, o których mowa w Wytycznych  

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-

2020. 

 Deinstytucjonalizacja opieki medycznej to proces przejścia od usług świadczonych 

w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności 

realizowany zgodnie z   „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych”.  

Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 w ramach działania 8.1 (usługi zdrowotne w 

zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi), wsparcie kierowane jest do osób 

niesamodzielnych które ze względu na podeszły wiek, w tym niepełnosprawność wymagają 

opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 

jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny niesamodzielności stosowana 

jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na 

opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego 

takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, 

utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. 

Do projektu będą kwalifikowane osoby, które otrzymały od 0 do 80 punktów.  

Dopuszcza się możliwość finansowania usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, 

pielęgnacyjnych niezbędnych do realizacji celów projektu 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 projektu. 

Wsparcie dużych instytucji o charakterze opiekuńczo – leczniczym i opiekuńczo  - pobytowym 

świadczących usługi długoterminowej pomocy dla osób starszych, w tym  

z niepełnosprawnościami jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy będzie prowadziło do 

deinstytucjonalizacji form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym  

z niepełnosprawnościami. 
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2.  

Wsparcie działalności lub tworzenia nowych 

dziennych domów opieki medycznej jest realizowane 

zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach PO 

WER. 

Wniosek 

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Realizowane w projekcie wsparcie działalności lub tworzenia nowych dziennych domów 

opieki medycznej musi być zgodne ze standardem Dziennych Domów Opieki Medycznej 

(DDOM) wypracowanym w ramach PO WER, przyjętym przez Komitet Sterujący, 

stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. Wsparcie udzielane w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nie może dotyczyć 

DDOM utworzonych w ramach PO WER. 

3. 
Zachowanie trwałości nowoutworzonych placówek 

opieki medycznej. 

Wniosek 

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Zachowanie trwałości po zakończeniu realizacji projektu obejmuje co najmniej okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

4. 

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki 

zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty 

wykonujące działalność leczniczą. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
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. 



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

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna  
Wersja nr 3, grudzień 2019 r. 

 

4 
 

5 

Teleopieka medyczna jako forma opieki medycznej 

nad osobami starszymi, w tym z 

niepełnosprawnościami 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Teleopiece medycznej będącej formą zdeinstytucjonalizowanej opieki medycznej nad 
osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami musi towarzyszyć tworzenie nowych 
miejsc świadczenia usług zdrowotnych. Warunek ten wynika z wymogu zapewnienia 
kompleksowości wsparcia w ramach działań w projektach. 

6. 

Usługi zdrowotne kierowane są wyłącznie do osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodna z Wytycznymi 
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 wyłączeniem osób odbywających karę 
pozbawienia wolności. 

 

 
LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Projekt zakłada wsparcie dla osób niesamodzielnych ze 

względu na podeszły wiek, w tym osób z 

niepełnosprawnościami żyjących w jednoosobowych 

gospodarstwach domowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

3 0 lub 2 pkt 

Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 w ramach działania 8.1 (usługi 

zdrowotne w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi), wsparcie 

kierowane jest do osób niesamodzielnych, które ze względu na podeszły wiek, w 

tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego. Do oceny niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel, która 

pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych 

osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego 

takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i 

rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie 

czynności fizjologicznych. Do projektu będą kwalifikowane osoby, które otrzymały 

od 0 do 80 punktów. 

Poprzez jednoosobowe gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo, w 

którym dana osoba zamieszkuje samotnie tj., w którym nie zamieszkują z nią inne 

osoby.  

0 pkt – projekt zakłada wsparcia dla przedmiotowej grupy na poziomie do 30% 

(liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu). 

2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla przedmiotowej grupy na poziomie powyżej 

30% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu). 

2.  
Projekt realizowany przy współpracy z jednostkami 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 0 lub 2 pkt 

Celem realizacji projektu we współpracy z jednostkami ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej jest efektywniejsze wykorzystanie  potencjału kadry medycznej/ 
zasobów lokalowych/sprzętowych AOS. 
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LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
0 pkt - projekt nie zakłada współpracy z jednostkami AOS, 
2 pkt - projekt zakłada współpracę z jednostkami AOS. 

3.  
Komplementarność projektu z narzędziami zaplanowanymi 

w ramach programu SSD. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 5 pkt 

W ramach przeciwdziałania depopulacji, kryterium ma na celu premiowanie 
projektów zakładających działania spójne z założeniami Programu SSD, w ramach 
Pakietu IV. Złota jesień. 
 
0 pkt - projekt nie zakłada komplementarności z narzędziami zaplanowanymi w 

ramach programu SSD, Pakiet IV Złota jesień, 

5 pkt - projekt zakłada komplementarność z narzędziami zaplanowanymi w 
ramach programu SSD, pakiet IV Złota jesień. 

4.  

Komplementarność projektu do innych przedsięwzięć 

współfinansowanych ze środków UE, krajowych lub innych 

źródeł. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 - 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 komplementarność z innymi przedsięwzięciami 
współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł. 
1 pkt - projekt zakłada komplementarności z jednym przedsięwzięciem 
współfinansowanym ze środków UE, krajowych lub innych źródeł. 
3 pkt - projekt zakłada komplementarność z co najmniej dwoma  
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych 
źródeł. 

5.  Dostępność do usług zdrowotnych. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 5 pkt 

W zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, wnioskodawca 
zapewnia kompleksowy dostęp do usług zdrowotnych tj. opieki domowej i 
transportu do miejsca świadczenia usługi w przypadku gdy: 

- stan zdrowia osoby niesamodzielnej ze względu na podeszły wiek, w 
tym osoby z niepełnosprawnościami nie pozwala na korzystanie przez 
nią z usług poza domem lub 

- nie ma możliwości dotarcia do miejsca świadczenia usługi środkiem 
transportu publicznego lub dojazd ten przekracza 30 minut. 

0 pkt – projekt zakłada wsparcia dla osób mających utrudniony dostęp do usług 

zdrowotnych do 50% (liczony w stosunku do wszystkich uczestników projektu), 

5 pkt – projekt zakłada wsparcia dla osób mających utrudniony dostęp do usług 
zdrowotnych na poziomie powyżej 50% (liczony w stosunku do wszystkich 
uczestników projektu). 
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LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

6. 
Premiowanie projektów trwale podnoszących jakość usług 

medycznych 

Wniosek                 

o dofinasowanie 
2 

0 lub 2 

pkt 

W ramach projektu wypracowane zostaną trwałe rozwiązania zapewniające 
wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób 
niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, w tym osób z 
niepełnosprawnościami. 
 
0 pkt – w projekcie nie zostaną wypracowane trwałe rozwiązania zapewniające 
wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do osób niesamodzielnych ze 
względu na podeszły wiek, w tym osób z niepełnosprawnościami. 
2 pkt – w projekcie zostaną wypracowane trwałe rozwiązania zapewniające 
wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do osób niesamodzielnych ze 
względu na podeszły wiek, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

7. 
Kontynuacja opieki medycznej po opuszczeniu szpitala lub 

ZOL. 

Wniosek                

 o dofinasowanie 

 

 

 

 

 

2 

0 lub 2 

pkt 

W projekcie przewidziano działania, w ramach których prowadzeni będą pacjenci 
po opuszczeniu szpitala lub ZOL, jako kontynuacja leczenia  
i opieki w pierwszym okresie po hospitalizacji. 
 
0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań, w ramach których prowadzeni będą 
pacjenci po opuszczeniu szpitala lub ZOL, jako kontynuacja leczenia i opieki w 
pierwszym okresie po hospitalizacji. 
2 pkt – w projekcie przewidziano działania, w ramach których prowadzeni będą 
pacjenci po opuszczeniu szpitala lub ZOL, jako kontynuacja leczenia i opieki w 
pierwszym okresie po hospitalizacji. 

8. 

Wnioskodawca lub/i Partner jest podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą i udzielającym świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej. 

Wniosek                

 o dofinasowanie 
2 

0 lub 2 

pkt 

Celem jest premiowanie projektów, w których Wnioskodawca lub/i Partner jest 
podmiotem wykonującym działalność leczniczą  
i  udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ) na podstawie zawartej umowy o udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 
0 pkt - Wnioskodawca i Partner nie jest POZ, 
2 pkt - Wnioskodawca lub/i Partner jest POZ. 

9. 

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 

oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z 

wyłączeniem miast wojewódzkich. 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 
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LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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                          

8.1 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH  

I SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE WSPARCIA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W 

CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU 
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Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  

Cel szczegółowy Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie 

Rozwój usług opiekuńczych nad osobami  potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione wysokiej jakości 

wsparcie świadczone  

w ramach:  

- usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub/i 

- usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu. 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi 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: 

- usługi asystenckie są świadczone dla osób z 

niepełnosprawnościami, 
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- usługi opiekuńcze są świadczone dla osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. 

 

Osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 

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 lub uczniowie/dzieci 

z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

 

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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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.  

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione finansowanie ze 

środków EFS miejsc świadczenia  usług opiekuńczych i/lub asystenckich 

przez okres nie dłuższy niż 3 lata. 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi 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 

finansowanie ze środków EFS w ramach danego 

projektu miejsc świadczenia  usług opiekuńczych 

stworzonych przez danego beneficjenta trwa nie dłużej 

niż 3 lata. 

 

Zgodnie z Wytycznymi 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 

finansowanie ze środków EFS w ramach danego 

projektu miejsc świadczenia  usług asystenckich 
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stworzonych przez danego beneficjenta trwa nie dłużej 

niż 3 lata. 

 

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.  

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniona 

deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych świadczonych dla osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (za wyjątkiem 

dzieci do lat 3). 

Wniosek 

o 

dofinansowanie  

Bezwzględny 

Realizowane projekty przewidują wyłącznie rozwój 

zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad osobami 

potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. 

Deinstytucjonalizacja usług to proces przejścia od 

opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w 

społeczności lokalnej, realizowany w oparciu o 
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„Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od 

opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 

poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z 

jednej strony rozwoju usług świadczonych w 

społeczności lokalnej, z drugiej – stopniowego 

ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej. 

Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest 

profilaktyka, mająca zapobiegać umieszczaniu osób w 

opiece instytucjonalnej. 

Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej to 

usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające 

osobom potrzebującym wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu niezależne życie w środowisku 

lokalnym. Dalsza definicja zgodna z Wytycznymi 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.  

 

Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 w ramach 

działania 8.1 (usługi społeczne w zakresie opieki nad 

osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu) wsparcie kierowane jest do osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym 
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funkcjonowaniu, w tym osób starszych i z 

niepełnosprawnościami (za wyjątkiem dzieci do lat 3), 

które ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w 

związku z niemożnością samodzielnego wykonywania 

co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego. 

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.  

 

 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi 

każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia 

usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby 

osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w 
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W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniony wzrost liczby 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub/i asystenckich. 

społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w 

stosunku do danych z roku poprzedzającego rok 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami 

nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych 

świadczonych przez opiekunów faktycznych. 

Obowiązek zwiększania liczby osób objętych usługami 

nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób 

dotychczas obejmowanych usługami przez 

beneficjenta. 

 

Zwiększanie liczby miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych świadczonych niestacjonarnie/w miejscu 

zamieszkania odbywa się poprzez zwiększanie liczby 

opiekunów świadczących usługi. Zwiększanie liczby 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formach 

stacjonarnych odbywa się poprzez tworzenie miejsc: 

a) stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego; 

b) stałego lub krótkookresowego pobytu 

całodobowego w placówkach, w których realizowane 

są usługi społeczne świadczone w społeczności 

lokalnej. 
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Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede 

wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych w 

zastępstwie za opiekunów faktycznych w ramach 

opieki wytchnieniowej. 

 

Wsparcie dla usług asystenckich prowadzi 

każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia 

usług asystenckich w społeczności lokalnej oraz liczby 

osób objętych usługami asystenckimi świadczonymi w 

społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w 

stosunku do danych z roku poprzedzającego rok 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wsparcie 

dla zwiększania liczby miejsc świadczenia usług 

asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby 

asystentów świadczących usługi w społeczności 

lokalnej, funkcjonujących   w ramach nowych 

podmiotów lub podmiotów istniejących. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej 

oceny z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do 

tego kryterium warunków jakie musi spełnić 
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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.  

 

 

 

 

 

 

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniona 

niezastępowalność  środków i zachowanie co najmniej dotychczasowego 

poziomu finansowania. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wsparcie w ramach projektu nie może powodować: 

- zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług 

asystenckich lub opiekuńczych, 

- zastąpienia środkami projektu dotychczasowego 

finansowania usług ze środków innych niż europejskie. 

 

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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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.  

 

 

 

 

 

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione zachowanie 

trwałości nowoutworzonych miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub 

asystenckich. 

Wniosek 

o 

dofinansowanie  

Bezwzględny 

W przypadku usług opiekuńczych zachowanie trwałości 

po zakończeniu realizacji projektu obejmuje co 

najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu. Obowiązek zachowania trwałości nie dotyczy 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług 

sąsiedzkich. 

 

W przypadku usług asystenckich zachowanie trwałości 

po zakończeniu realizacji projektu obejmuje co 

najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej 

oceny z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do 

tego kryterium warunków jakie musi spełnić 
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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 

douzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek                 

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Wnioskodawca na etapie rekrutacji do projektu 

zobligowany jest do rekrutowania w pierwszej 

kolejności osób, których dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o 

którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o 

pomocy społecznej. 

W przypadku objęcia wsparciem w ramach projektu 

osób, które nie spełniają kryterium dochodowego, 

Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia 

kryteriów rekrutacji uwzględniające w szczególności 

sytuację materialną osób obejmowanych wsparciem 

oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj usług i 

specyfikę grupy docelowej. 
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W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione, iż w pierwszej 

kolejności do wsparcia rekrutowane są osoby potrzebujące wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu o niskich dochodach. 

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.  

 

 

W ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzona 

indywidualna ocena sytuacji materialnej i życiowej osoby potrzebującej 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz jej opiekunów faktycznych. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Decyzja o przyznaniu osobie potrzebującej wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu lub jej opiekunom usług 

asystenckich lub opiekuńczych jest poprzedzona 

każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i 

życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby 

potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

oraz jej opiekunów  faktycznych. 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej 

oceny z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do 

tego kryterium warunków jakie musi spełnić 
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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. 

 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Projekt zakłada wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu żyjących w jednoosobowych 

gospodarstwach domowych.  

 

 

 

 

 

3 
0 lub 2 

pkt 

Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 w ramach 

działania 8.1 (usługi społeczne w zakresie opieki nad osobami 

potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) 

wsparcie kierowane jest do osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych i osób z 

niepełnosprawnościami (za wyjątkiem dzieci do lat 3), które 

ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 

jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

Preferuje się wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu żyjących  

w jednoosobowych gospodarstwach domowych. Poprzez 

jednoosobowe gospodarstwo domowe należy rozumieć 

gospodarstwo, w którym dana osoba zamieszkuje samotnie tj. 

w którym nie zamieszkują z nią inne osoby.  

0 pkt – projekt zakłada wsparcia dla przedmiotowej grupy na 

poziomie do 30% (liczony w stosunku do wszystkich 

uczestników projektu) 

2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla przedmiotowej grupy na 

poziomie powyżej 30% (liczony w stosunku do wszystkich 

uczestników projektu). 

2.  

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniona 

komplementarność projektu z narzędziami zaplanowanymi 

w ramach programu SSD. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 

0 lub 5 

pkt 

W celu przeciwdziałania depopulacji, kryterium ma na celu 

premiowanie projektów zakładających działania spójne z 

założeniami Programu SSD. 
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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 komplementarności z narzędziami 

zaplanowanymi  

w ramach programu SSD, 

5 pkt - projekt zakłada komplementarność z narzędziami 

zaplanowanymi w ramach programu SSD. 

3. 
W ramach realizowanego projektu Wnioskodawcą lub 

Partnerem projektu jest podmiot ekonomii społecznej. 

Wniosek                 

o dofinansowanie 
3 

0 lub 5 

pkt 

Podmiot ekonomii społecznej (PES):  

a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1205); 

b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi 

reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

i) CIS i KIS; 

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z 

późn. zm);  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688); 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. 

spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i 

niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1285 z późn. zm); 

e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich 

(Dz. U. 2018 r. poz. 2212 z późn. zm.); 

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

 

0 pkt – wnioskodawca nie jest podmiotem ekonomii 

społecznej 

5 pkt –wnioskodawcą lub partnerem projektu jest podmiot 

ekonomii społecznej 

4. 

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione, iż 

projekt, w co najmniej 70% skierowany jest do osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

osiągających niskie dochody. 

Wniosek                 

o dofinansowanie 
3 

0 lub 2 

pkt 

Zgodnie z założeniami RPO WO 2014-2020 w ramach 

działania 8.1 (usługi społeczne w zakresie opieki nad osobami 

potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) 

wsparcie kierowane jest do osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych  i osób z 

niepełnosprawnościami  (za wyjątkiem dzieci do lat 3), które 

ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku 

z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 

jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

Osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 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 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

unijnych na lata 2014-2020.Niski dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

0 pkt – projekt zakłada wsparcie dla przedmiotowej grupy na 

poziomie poniżej 70% (liczony w stosunku do wszystkich 

uczestników projektu) 

2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla przedmiotowej grupy na 

poziomie równym lub wyższym 70%(liczony w stosunku do 

wszystkich uczestników projektu). 

5. Kompleksowy charakter projektu 
Wniosek                            

o dofinansowanie 
2 

0 lub 5 

pkt 

Kryterium ma na celu premiowanie projektów 

zapewniających kompleksowe wsparcie obejmujące zarówno 

usługi opiekuńcze jak i asystenckie. 

 

0 pkt – projekt zakłada realizację tylko usług opiekuńczych lub 

tylko usług asystenckich 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5 pkt – projekt zakłada realizację zarówno usług opiekuńczych 

jak i usług asystenckich  

6. 

Zapewnienie w ramach projektu wsparcia dla osób, rodzin 

lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym zamieszkałych na obszarze objętym lokalnym 

lub gminnym programem rewitalizacji. 

Wniosek                            

o dofinansowanie 
1 

0 lub 2 

pkt 

Kryterium ma na celu premiowanie wsparcia dla osób, rodzin 

lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym zamieszkałych na obszarze objętym lokalnym lub 

gminnym programem rewitalizacji. 

 

Wnioskodawca zobligowany jest wskazać we wniosku o 

dofinansowanie projektu obszar objęty programem 

rewitalizacji oraz nazwę niniejszego programu. 

 

0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia dla przedmiotowej grupy 

docelowej 
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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 wsparcie dla przedmiotowej grupy 

docelowej 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA                          

8.2 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE  
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Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.2 Włączenie społeczne 

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 społecznej na poziomie minimum 34% w odniesieniu do:  

- osób z niepełnosprawnościami 

- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

 

 

 

Wniosek              

 o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób z niepełnosprawnościami oraz pozostałych 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej 

integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym lub zdrowotnym. 

Szczegółowe warunki dotyczące sposobu pomiaru i weryfikacji kryterium efektywności 

społecznej zgodnie z Wytycznymi 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 oraz 

regulaminem konkursu/procedurą pozakonkursową. 

Kryterium jest badane osobno dla każdej z wymienionych grup. 

 

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 zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie kryterium 

efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:  

- osób z niepełnosprawnościami - minimum 12%. 

- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym - minimum 25%. 

 

Wniosek              

 o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród osób z niepełnosprawnościami oraz 

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z 

usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. 

Szczegółowe warunki dotyczące sposobu pomiaru i weryfikacji kryterium efektywności 

zatrudnieniowej zgodnie z Wytycznymi 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 i 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz regulaminem 

konkursu/procedurą pozakonkursową. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem: 
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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. 
Praca socjalna nie występuje samodzielnie jako usługa aktywnej integracji o 

charakterze społecznym. 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

Biorąc pod uwagę kompleksowość wsparcia projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie 

są przyjmowane do dofinansowania. 

 

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. Zachowanie trwałości podmiotów utworzonych ze środków EFS.  
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Bada się czy zapewniono zastosowanie mechanizmów gwarantujących trwałość podmiotów 

utworzonych ze środków EFS po zakończeniu realizacji projektu obejmującą co najmniej okres 

odpowiadający okresowi realizacji 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. 

5. 
Minimum 20% uczestników projektu będą stanowiły osoby z 

niepełnosprawnościami 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Definicja osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi 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 oraz 

Listą wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 

 

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 realizowany w partnerstwie wielosektorowym 

 (społecznym, prywatnym, publicznym). 

Wniosek                

o dofinansowanie 

 

3 

 

0-2 pkt 

Realizacja projektów w partnerstwie przynosi korzyści zarówno w aspektach 

jakościowych jak i związanych ze sprawnością zarzadzania i wdrażania.  

0 pkt – brak partnerstwa 

1 pkt - partnerstwo dwusektorowe 

2 pkt – partnerstwo trzysektorowe 

 

2. 

Projekt w całości skierowany jest do mieszkańców gmin o wysokim 

wskaźniku ubóstwa  obliczanym wg metody wzorca rozwoju i corocznie 

aktualizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 

(według aktualnego raportu dostępnego w dniu ogłoszenia konkursu). 

Wniosek                       

o dofinansowanie 
3 0 lub 5 pkt 

Ubóstwo jest najczęstszym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej  

w województwie opolskim i jego ograniczenie jest celem wszelkich działań z zakresu 

polityki społecznej znajdującej się w strategii rozwoju województwa opolskiego. Wskaźnik 

ubóstwa, obliczany wg metody wzorca rozwoju jest aktualizowany przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, co pozwala na analizowanie ewentualnych zmian 

zachodzących w poszczególnych gminach Opolszczyzny  w sposób regularny. Klasyfikacja 

gmin według wskaźnika ubóstwa jest dostępna w dokumencie Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Opolu pn. Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. Opolskiem (wg 

aktualnego stanu), zamieszczonego na stronie internetowej: www.ois.rops-opole.pl. 

0 pkt – projekt nie jest w całości skierowany do mieszkańców gmin o wysokim wskaźniku 

ubóstwa; 

5 pkt – projekt jest w całości skierowany do mieszkańców gmin o wysokim wskaźniku 

ubóstwa. 

3. 

Projekt zakłada wsparcie dwóch grup osób:  

- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  

- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w 

tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
3 0-2 pkt 

Definicja osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, 

w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. 

 

0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia dla żadnej z grup na poziomie > 30% (liczony w 

stosunku do wszystkich uczestników projektu 

1 pkt – projekt zakłada wsparcie dla jednej grupy na poziomie > 30% (liczony w stosunku 

do wszystkich uczestników projektu) 

2 pkt – projekt zakłada wsparcie dla każdej z ww. grup na poziomie > 30% (liczony w 

stosunku do wszystkich uczestników projektu) 

 

http://www.ois.rops-opole.pl/
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

Minimum 30% uczestników projektu, którzy skorzystali ze wsparcia  

w ramach usług aktywnej integracji uzyska kwalifikacje lub nabędzie 

kompetencje. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
2 0 lub 3 pkt  

Wprowadzenie  

Kwalifikacje należy rozumieć, jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w 

sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się 

spełniające określone standardy. Powyższe nastąpi poprzez certyfikację. 

Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od 

upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną 

kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej 

decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji 

zostały osiągnięte.  

Zasady dotyczące sposobu definiowania i monitorowania faktu uzyskiwania kwalifikacji 

zostaną określone w regulaminie konkursu/procedurze pozakonkursowej.  

Na etapie oceny projektu dokonywana będzie weryfikacja sposobu uznania kwalifikacji tj. 

uznanie danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.  

0 pkt -  projekt zakłada, że kwalifikacje uzyska mniej niż 30 % uczestników projektu 

(liczony w stosunku do liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w projekcie).  

3 pkt -  projekt zakłada, że kwalifikacje uzyska minimum 30 % uczestników projektu 

(liczony w stosunku do liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w projekcie).  

5. Projekt zakłada objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnościami. 
Wniosek                   

o dofinansowanie 
2 3 lub 5 pkt 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności objęcia wsparciem grupy znajdującej się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.   

Definicja osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi 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 oraz Listą 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 

3 pkt – na poziomie wyższym niż 20% do poziomu mniej niż 50% (liczony w stosunku do 

liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

projekcie),  

5 pkt – na poziomie równym lub wyższym niż 50% (liczony w stosunku do liczby osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie).  

6. 

Powyżej 45% osób biernych zawodowo, którzy skorzystali ze wsparcia  

w ramach usług aktywnej integracji będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu 

projektu 

Wniosek                   

o dofinansowanie 
2 0 lub 5 pkt 

Kryterium obejmuje osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS w ramach usług aktywnej integracji i które 

poszukują pracy po opuszczeniu projektu (z wyłączeniem osób, które nie ukończyły 18 

roku życia w chwili wejścia do projektu). 

Definicja osób biernych zawodowo zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu RPO 

WO 2014-2020. Zakres EFS. 

0 pkt – projekt zakłada, że osoby bierne zawodowo, które będą poszukiwać pracy po 

opuszczeniu projektu będą stanowić ≤45% osób biernych zawodowo ujętych w grupie 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

projekcie.   

5 pkt – na poziomie wyższym niż 45% (liczony w stosunku do osób biernych zawodowo 

ujętych w grupie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w projekcie). 

7. 

Powyżej 25% osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych, którzy skorzystali 

ze wsparcia w ramach usług aktywnej integracji podejmie zatrudnienie po 

opuszczeniu projektu 

Wniosek                   

o dofinansowanie 
2 0 lub 5 pkt 

Kryterium obejmuje osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS w ramach usług aktywnej 

integracji i które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu projektu (z wyłączeniem osób, 

które nie ukończyły 18 roku życia w chwili wejścia do projektu). 

Definicja osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych zgodnie z Listą wskaźników 

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

0 pkt – projekt zakłada, że osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne, które 

podejmą zatrudnienie po opuszczeniu projektu będą stanowić ≤25% osób biernych 

zawodowo oraz osób bezrobotnych ujętych w grupie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie.   
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5 pkt – na poziomie wyższym niż 25% (liczony w stosunku do osób biernych zawodowo 

oraz osób bezrobotnych ujętych w grupie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w projekcie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt zakłada wsparcie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z 

przesłanek. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0-2 pkt 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 

 z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do 

objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną  

z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.  

o zatrudnieniu socjalnym; 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające 

w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub 

opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w 

pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ustawie z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

 i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty; 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 

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 lub 

uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje  ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

h) osoby niesamodzielne; 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020; 

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k) osoby korzystające z PO PŻ. 

Wyżej wskazane grupy osób nie stanowią w całości grupy docelowej zgodnie 

z ograniczeniami wskazanymi w karcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 

2014-2020 – EFS dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w punkcie 18 Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów. 

 

0 pkt – nieobejmowanie wsparciem osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki lub objęcie mniej niż 10% ww. grupy 

1 pkt – objęcie wsparciem co najmniej 10% i poniżej 30% osób lub rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki 

2 pkt – objęcie wsparciem co najmniej 30% osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki 

 

9. 

 

Projekt komplementarny z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020. 

 

 

Wniosek                   

o dofinansowanie 

 

 

 

1 
 

0 lub 4 pkt 

 

Preferencje dla projektów zakładających objęcie wsparciem osób lub rodzin 

korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

w szczególności w postaci aktywnej integracji, a zakres wsparcia nie będzie powielał 

działań z POPŻ w ramach działań towarzyszących.     

0 pkt – projekt nie zakłada objęcia wsparciem osób lub rodzin korzystających z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020; 

4 pkt - projekt zakłada objęcie wsparciem osób lub rodzin korzystających z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

10. 
W projekcie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem 

środków EFS w ramach programów operacyjnych  na lata 2007-2013. 

Wniosek                   

o dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

Preferencje dla projektów, w których  zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z 

udziałem środków EFS w ramach programów operacyjnych  na lata 2007-2013 (np. w 

ramach objęcia wsparciem osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym), w szczególności wypracowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki oraz umieszczonych w bazie rezultatów w ramach Programu Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

0 pkt – w projekcie nie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem 

środków EFS w ramach programów operacyjnych  na lata 2007-2013; 

2 pkt - w projekcie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane z udziałem środków 

EFS w ramach programów operacyjnych  na lata 2007-2013. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA                          

8.3 WSPARCIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ  

(tryb pozakonkursowy) 
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Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej  

Tryb wyboru pozakonkursowy 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Zapewnienie funkcjonowania regionalnej sieci współpracy OWES działających na Opolszczyźnie. 
Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne 

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 
przeprowadzi minimum 5 spotkań (w tym co najmniej jedno spotkanie w 
każdym roku realizacji projektu) koordynujących działania Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej.  W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu przeprowadzi minimum 5 spotkań (w tym co najmniej jedno 
spotkanie w każdym roku realizacji projektu) koordynujących działania 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Zgodnie z Wytycznymi 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 w ramach działań koordynacyjnych dotyczących ekonomii 
społecznej mogą być realizowane niżej wymienione działania: 

- organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających 

wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, 

postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i 

metodach pracy,  

- agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na 

poziomie poszczególnych obszarów i w rezultacie całego regionu oraz 

uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie,   

- wspieranie  działań OWES nakierowanych na jst.   

2. Zapewnienie funkcjonowania regionalnej sieci PES. 
Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne  

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zainicjuje  

minimum  5  działań (w tym co najmniej 1 spotkanie w ramach sieci w każdym 

roku realizacji projektu) oraz zapewni koordynację prac powstałej w ramach 

projektu pn. Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz 
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rozwoju sektora ekonomii społecznej regionalnej sieci podmiotów ekonomii 

społecznej.   

Z punktu widzenia specyfiki regionu zasadne jest  zapewnienie funkcjonowania 

minimum 1 sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej. Jest to liczba 

wystarczająca do realizacji założeń polityki samorządu województwa/ ROPS  

w Opolu w zakresie sieciowania podmiotów ekonomii społecznej.  

3. 
Zapewnienie funkcjonowania regionalnej sieci kooperacji PES o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, 

ZAZ, WTZ).  

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne 

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zainicjuje 

5 działań  (w tym co najmniej 1 spotkanie w ramach sieci w każdym roku 

realizacji projektu) oraz zapewni koordynację prac regionalnej sieci kooperacji 

podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, 

WTZ) stworzonej w ramach projektu pn. Wsparcie dla opolskiego modelu 

promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej.  

 

W województwie opolskim (zgodnie z danymi ROPS za rok 2018 ) funkcjonują 2 

Zakłady Aktywizacji Zawodowej, 5 Centrów Integracji Społecznej, 15 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, 10 Klubów Integracji Społecznej. Dlatego też 

niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania sieci kooperacji tych podmiotów, 

celem umożliwienia  im  wymiany informacji i doświadczeń oraz wsparcie tych 

podmiotów w osiąganiu standardów usług. Powyższe działanie będzie ponadto 

spójne z ze wsparciem wdrażanym w Działaniu 8.2 RPO WO. 

4. 
Inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES oraz budowanie powiązań 
pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym. 

 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne 

W ramach realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu  przeprowadzi minimum 5 działań (np. spotkań) celem nawiązania/ 

kontynuowania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 

jednostkami systemu pomocy społecznej, podmiotami ekonomii społecznej, 

OWES, instytucjami rynku pracy, podmiotami systemu edukacji, podmiotami ze 

sfery nauki i biznesu, aby zapewnić rozwój inicjatyw z obszaru ekonomii 

społecznej w regionie. 

 

Dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez  różnorodne podmioty 

w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej konieczne 

jest zapewnienie koordynacji działań podejmowanych przez te podmioty na 

poziomie regionu. Stąd też niezbędne jest zainicjowanie współpracy pomiędzy 

interesariuszami (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, instytucje rynku 

pracy organizacje, przedsiębiorcy, uczelnie, inne) , którzy w różnym stopniu 

zajmują się i/lub mogą wnieść istotny wkład w ograniczenie zjawiska ubóstwa i 

wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym. 
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5. 
Organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES.  

 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne 

W ramach realizowanego projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu zapewni organizację przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności 

podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz 

wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty 

ekonomii społecznej na poziomie regionalnym  poprzez  m.in.  organizację  

targów  ekonomii społecznej oraz sprzedaż produktów i usług ekonomii 

społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu lub portali branżowych. 

 

Zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej to inicjatywa 

zapoczątkowana już w Wieloletnim Regionalnym Planie Działań  Województwa 

Opolskiego na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej  (….)  

Dobrą praktyką okazał się m. in. certyfikat Zakup  Prospołeczny. Dlatego też 

istotne jest dalsze promowanie widoczności PES jako dostawców produktów  

i usług oraz promowanie sprzedaży tych produktów i usług. Powyższe przyczyni 

się do rozwoju postawy społecznej odpowiedzialności wśród mieszkańców 

regionu oraz co najważniejsze do ograniczenia zjawiska ubóstwa i wykluczenia 

społecznego.   

6. 

Współpraca  z jst i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności PES, oraz wspieranie realizacji przez 
PES usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie. 

 

 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne 

W ramach realizowanego projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu zapewni, iż realizowana będzie współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami 

ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii 

społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo, 

minimum 8 lokalnych planów), uwzględniania aspektów społecznych w 

zamówieniach publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. W 

ramach projektu zapewnione będzie również wspieranie realizacji przez 

podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z 

Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w tym zakresie. 

Zgodnie z  diagnozą ROPS pn. PROBLEMY I POTRZEBY SEKTORA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM do słabości sektora ekonomii 

społecznej  w województwie opolskim zalicza się m.in. brak świadomości  i 

wiedzy społeczności lokalnych i władz samorządowych na temat roli  i znaczenia 

sektora ES  w życiu społeczeństwa, funkcji jakie może pełnić sektor w rozwoju 

wspólnot lokalnych (…). Dlatego istotne jest aby co najmniej 8 gmin/powiatów  

województwa opolskiego  opracowało i wdrożyło lokalne plany rozwoju 

ekonomii społecznej  dzięki współpracy z ROPS.  
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7. 
Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa 
w KPRES i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy 
w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne  

Zgodnie z zapisami  Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

(koordynacja ekonomii społecznej na poziomie regionalnym) jak również 

zgodnie z Wytycznymi 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 regionalne ośrodki polityki społecznej są 

odpowiedzialne m.in. za zapewnienie funkcjonowania regionalnych komitetów 

rozwoju ES oraz za tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy  

w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Stworzenie 

Regionalnego KRES jest kluczowe dla koordynacji i wyznaczenia kierunków 

rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim. Powyższe umożliwi 

wzmocnienie i rozszerzenie działań dotychczas realizowanych w zakresie 

koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej. 

8. 
Zapewnienie  monitorowania,  aktualizacji  oraz ewaluacji  Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne 

Zgodnie z zapisami Wytycznych ROPS w Opolu jest zobligowany do aktualizacji 

regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej. Opolski Program 

Rozwoju ES będzie kontynuacją i uzupełnieniem  Wieloletniego Regionalnego 

Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej oraz 

Rozwoju Instytucji Sektora Ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 

2013-2020 .   

Monitorowanie i aktualizacja regionalnego programu rozwoju ES jest kluczowe 

dla zapewnienia spójności działań poszczególnych podmiotów ekonomii 

społecznej w regionie z polityką w obszarze ekonomii społecznej realizowanej 

na szczeblu samorządu województwa (OPRES) oraz na szczeblu krajowym 

(KPRES).   

 

9. Ewaluacja działań OWES oraz weryfikacja statusu PS. 
Wniosek                                        

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zobligowany jest do dokonania 

ewaluacji działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz  weryfikowania 

statusu przedsiębiorstw społecznych zgodnie ze ścieżką weryfikacji statusu PS 

określoną w załączniku nr 3  do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 
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Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami dla osi 

priorytetowej VIII Integracja społeczna 

 

DZIAŁANIE 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (PI 9iv)  

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – usługi społeczne, osoby niesamodzielne – grudzień 2019 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 
w programie [os.] 

2 269 

2. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [os.] 

531 

3. 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, 
istniejących po zakończeniu projektu [szt.] 

86% 

 

DZIAŁANIE 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (PI 9iv)  

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – usługi zdrowotne, osoby starsze – listopad 2019 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie [os.] 607 

2. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi w programie [os.] 

364 

3. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS [os.] 

95% 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 8 Do Rocznego Planu Działania Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna  
Wersja nr 3, grudzień 2019 r. 

 

2 
 

 

DZIAŁANIE 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (PI 9iv)  

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – choroby cywilizacyjne – lipiec 2019 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie [os.] 2 947 

2. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi w programie [os.] 

1 768 

3. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS [os.] 

95% 

 

DZIAŁANIE 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (PI 9iv)  

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – matka i dziecko – maj 2019 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie [os.] 19 750 

2. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi w programie [os.] 

11 850 

3. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS [os.] 

95% 

 

DZIAŁANIE 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (PI 9iv)  

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – wrzesień 2019 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 
w programie [os.] 

83 

2. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [os.] 

19 

3. 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, 
istniejących po zakończeniu projektu [szt.] 

95% 
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DZIAŁANIE 8.2 Włączenie społeczne (PI 9i)  

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM –marzec 2019 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie [os.] 

2 290 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.] 459 

3. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.] 

30% 

4. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu programu [os.] 

40% 

5. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [os.] 

20% 

 

 

DZIAŁANIE 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (PI 9v)  

NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM – marzec 2019 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze 
środków EFS  [szt.] 

3 

 


