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(!$&0!+.$?�+)5#/#�.$?�+�+1&�)/3������
�!'�/&/�'!("1!*.�(/1#=#%>$&�+�!4)/#�/&�&(35#$%1�/#+!(!+&%��!/3"1&�)1AM�
� '!("1!*.�(/1#=#%>$&��#�'!()*#+1&�!4!+1>/3%>$.$?��&230#$%1�'�#+�.$?�+�/#5�&)1&�&(35#$%1�1L034�
� '!("1!*.�'�!+#(/>$&�(/1#=#0�!:B�2!)'!(#�$/>��5*6�&%�'�/&+#@#%>$.��3"&������!('!+1#(#�!4)/#�!+1�&(35#$%1�1L034�
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185 	/�#$/#�*!��@&��#�*&�&�1&�+!%&+6(/*+#�!'!0)51&2!���1!)5!(#+$#�'!)1#(#�2=6+�>�)1&(/14A�034�!((/1#=�034�"1&%)$&�'�!+#(/&�1#�
(/1#=#0�!:$1���&�. 15#$%#��#)*>'1��#�'!()*#+1&�'�/&()*#+1!�&2!�'�/&/���1!)5!(#+$A�!('1)3�/&�)*!)!+�&2!��&%&)*�3�F&+1(&�$%1G�J�
/�/#)*�/&@&�1&"�� @&� '�/&("1!*!+.� +'1)� (!� �&%&)*�3� F&+1(&�$%1G� /!)*#=� (!5!�#�.� �#%'6N�1&%� �#� (/1&H� '!('1)#�1#� 3"!+.�
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186���/+1>/53�/�*�+#%>$>��& !�">�&(35#$%1��#�$!�/#�*."�1(/1&�/"1#�#"1�(!*.$/>$."1��#)#(�1$/.$?��/56=��#+!(!+.$?��+�'�/.'#(53�
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�/56=��#+!(!+.$?��5*6�&��1&�4A(>�'�!+#(/!�&�+�4�#�@!+.$?�)/5!=#$?���)*!'�1#��+)'#�$1&�4A(/1&�)51&�!+#�&�%&(.�1&�(!�3$/�16+�
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187 Je�eli wsparcie EFS kierowane jest do ponadgimnazjalnych szkół prowadz�cych kształcenie zawodowe, to ze wsparcia mog� 
korzysta�: 
a) w okresie 1.09.2017 – 31.01.2020 równie� klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzone w bran�owych 

szkołach I stopnia oraz ich uczniowie i nauczyciele, 
b) w okresie 1.09.2017 – 31.08.2023 równie� 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone w 5-letnim technikum oraz 

ich uczniowie i nauczyciele. 
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Nazwa i nr  
osi priorytetowej 

 
Nr działania 

 

Nr poddziałania 

(jeśli dotyczy) 
Nr CT Nr PI 

Konkurencyjny 

 rynek pracy  

OP VII 

7.1 Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP 

Nie dotyczy 

CT8 8(i)  

7.2 Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy 

7.3 Zakładanie działalności 
gospodarczej 

CT8 8(iii) 

7.4 Wydłużanie aktywności 
zawodowej 

CT8 8(vi) 

7.5 Szkolenia, doradztwo dla 
przedsiębiorców i pracowników 

przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność przedsiębiorstw 

CT8 8(v) 

7.6 Godzenie życia prywatnego i 
zawodowego 

CT8 8(iv) 

Integracja 
społeczna OP VIII 

8.1 Dostęp do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych i społecznych 

Nie dotyczy 

CT 9 9(iv) 

8.2 Włączenie społeczne CT 9 9(i) 

8.3 Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej 

CT 9 9(v) 

Wysoka jakość 
edukacji  

OP IX 

9.1 Rozwój edukacji 

9.1.1 Wsparcie kształcenia 

ogólnego 
 

 

 

 

 

CT 10 

 

 

 

 

 

10(i) 

9.1.2 Wsparcie kształcenia 

ogólnego w Aglomeracji 

Opolskiej 

9.1.3 Wsparcie edukacji 

przedszkolnej 

9.1.4 Wsparcie edukacji 

przedszkolnej w Aglomeracji 

Opolskiej 

9.1.5 Programy pomocy 

stypendialnej 

9.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego 

9.2.1 Wsparcie kształcenia 

zawodowego  
CT 10 

 

 

10 (iv) 

 
9.2.2 Wsparcie kształcenia 

zawodowego w Aglomeracji 

Opolskiej 

9.3 Wsparcie kształcenia 
ustawicznego 

Nie dotyczy CT 10 10(iii) 

Pomoc techniczna 
EFS OP XI 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość bazowa Rok  
bazow

y 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

 K M O K M O 

Nazwa osi priorytetowej: VII. Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.1 

Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana przez 
PUP 

Liczba osób pracujących, łącznie 
z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, po opuszczeniu 
programu 
(Wskaźnik referencyjny1: Liczba 
osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie) 

os. 30,7% 22,3% 53% 2013 30,7% 22,3% 53% SL 2014 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 
(Wskaźnik referencyjny: Liczba 
osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie) 

os. 17,4% 12,6% 30% 2013 17,4% 12,6% 30% SL 2014 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
w ramach udzielonych z EFS 
środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. 919 1 891 2 810 2014 553 1 122 1 675 

monitoring 

prowadzony  
w oparciu 

o informacje  
od osób, które 

założyły 
działalność 

gospodarczą 
w ramach 
projektu 

                                                           
1
 Wskaźnik referencyjny – wspólny wskaźnik produktu określający grupę docelową, do której odnosi się wskaźnik rezultatu. 



Załącznik nr 2 do SZOOP (EFS) 
Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 25, marzec 2018 r.  

4 
 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość bazowa Rok  
bazow

y 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

 K M O K M O 

Działanie 7.2  
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy  

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, po opuszczeniu 
programu 
 
(Wskaźnik referencyjny :  

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie. 

os 30,7% 22,3% 53% 2013 30,7% 22,3% 53% SL 2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, po opuszczeniu 
programu 
 
Wskaźnik referencyjny :  

 
Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w 
programie.) 

os 30,7% 22,3% 53% 2013 30,7% 22,3% 53% SL 2014 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu  
 
(Wskaźnik referencyjny:  

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie) 

os 17,4% 12,6% 30% 2013 17,4% 12,6% 30% SL 2014 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość bazowa Rok  
bazow

y 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

 K M O K M O 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu  
 
(Wskaźnik referencyjny:  
Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w 
programie.) 

os 17,4% 12,6% 30% 2013 17,4% 12,6% 30% SL 2014 

Działanie 7.3 
Zakładanie działalności 
gospodarczej 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
w ramach udzielonych z EFS 
środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. 963 1 105 2 041 2014 399 468 867 SL 2014 

Działanie 7.4  

Wydłużenie aktywności 
zawodowej 

Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie 

os. n/d n/d 51% 2013 n/d n/d 58% SL 2014 

Liczba osób, które dzięki 
interwencji EFS zgłosiły się na 
badanie profilaktyczne 

os. n/d n/d 49 380 2012 10 463 49 717 60 180 SL 2014 

Działanie 7.5 

Szkolenia, doradztwo dla 
przedsiębiorców  
i pracowników 
przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność 
przedsiębiorstw 

 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu 
programu 

os. n/d n/d 95% 2013 n/d n/d 95% SL 2014 

Liczba mikro- ,małych i średnich 
przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy 
dzięki udziałowi w programie 

szt. n/d n/d 60% 2013 n/d n/d 80% SL 2014 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość bazowa Rok  
bazow

y 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

 K M O K M O 

Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie 

os. n/d n/d 67% 2013 n/d n/d 67% SL 2014 

Działanie 7.6  

Godzenie życia 
prywatnego  
i zawodowego 

Liczba osób, które powróciły na 
rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu 

os. n/d n/d 73% 2014 n/d n/d 73% SL 2014 

Liczba osób pozostających bez 
pracy, które znalazły pracę lub 
poszukują pracy po opuszczeniu 
programu 

os. n/d n/d 73% 2015 n/d n/d 95% SL 2014 

Nazwa osi priorytetowej: VIII. Integracja społeczna 

Działanie 8.1 

Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych  
i społecznych 

Liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług 
zdrowotnych, istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. n/d n/d 0 2014 n/d n/d 50 SL 2014 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które deklarują 
wzrost jakości życia dzięki 
interwencji EFS 

os. n/d n/d 67,00% 2013 n/d n/d 95,00% SL 2014 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość bazowa Rok  
bazow

y 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

 K M O K M O 

Liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. n/d n/d 11 2013 n/d n/d 500 SL 2014 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu zdobywających 
kwalifikacje, pracujących (łącznie 
z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek) po opuszczeniu 
programu  

os. n/d n/d 0 2014 n/d n/d 100 SL 2014 

Działanie 8.2 

Włączenie społeczne 

 

 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu 
programu  

os. n/d n/d 30,00% 2014 n/d n/d 30,00% SL 2014 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy 
po opuszczeniu programu  

os n/d n/d 40,80% 2014 n/d n/d 40,00% SL 2014 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość bazowa Rok  
bazow

y 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

 K M O K M O 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie  
z pracującymi na własny 
rachunek)  

os n/d n/d 37,55% 2013 n/d n/d 20,00% SL 2014 

Działanie 8.3 

Wsparcie ekonomii 
społecznej 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie  
z pracującymi na własny 
rachunek)  

os. n/d n/d 37,55% 2013 n/d n/d 20,00% SL 2014 

Liczba miejsc pracy utworzonych 
w przedsiębiorstwach społecznych 

szt. n/d n/d 132 2014 n/d n/d 168 SL 2014 

Nazwa osi priorytetowej: IX. Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1. Rozwój edukacji 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość bazowa Rok  
bazow

y 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

 K M O K M O 

Poddziałanie 9.1.1 

Wsparcie kształcenia 
ogólnego 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu 
programu 

os. n/d n/d 95,00% 2013 n/d n/d 95,00% SL 2014 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 

os. n/d n/d 80,00% 2014 n/d n/d 85,00% SL 2014 

Liczba szkół i placówek systemu 
oświaty wykorzystujących sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. n/d n/d 100,00% 2012 n/d n/d 100,00% SL 2014 

Liczba szkół, w których pracownie 
przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie  do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych 

szt.. n/d n/d 100,00% 2013 n/d n/d 100,00 % SL 2014 

Poddziałanie 9.1.2 
Wsparcie kształcenia 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu 
programu 

os. n/d n/d 95,00% 2013 n/d n/d 95,00% SL 2014 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość bazowa Rok  
bazow

y 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

 K M O K M O 

ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 

os. n/d n/d 80,00% 2014 n/d n/d 85,00% SL 2014 

Liczba szkół i placówek systemu 
oświaty wykorzystujących sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. n/d n/d 100,00% 2012 n/d n/d 100,00% SL 2014 

Liczba szkół, w których pracownie 
przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie  do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych 

szt.. n/d n/d 100,00% 2013 n/d n/d 100,00% SL 2014 

Poddziałanie 9.1.3 

Wsparcie edukacji 
przedszkolnej 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu 
programu 

os. n/d n/d 95,00% 2013 n/d n/d 95,00% SL 2014 

Poddziałanie 9.1.4 

Wsparcie edukacji 
przedszkolnej 
w Aglomeracji Opolskiej 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu 
programu 

os. n/d n/d 95,00% 2013 n/d n/d 95,00% SL 2014 

Poddziałanie 9.1.5 

Programy pomocy 
stypendialnej 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 

os. n/d n/d 80,00% 2014 n/d n/d 85,00% SL 2014 

Działanie 9.2. Rozwój kształcenia zawodowego 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość bazowa Rok  
bazow

y 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

 K M O K M O 

Poddziałanie 9.2.1 

Wsparcie kształcenia 
zawodowego 

 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu 
programu  

os. n/d n/d 95,00% 2013 n/d n/d 95,00% SL 2014 

Liczba szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie 
zakupione dzięki EFS  

szt. n/d n/d 100,00% 2013 n/d n/d 100,00% SL 2014 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia  

os. n/d n/d 30,00% 2013 n/d n/d 30,00% SL 2014 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 

os. n/d n/d 80,00% 2014 n/d n/d 85,00% SL 2014 

Poddziałanie 9.2.2 
Wsparcie kształcenia 
zawodowego  
w Aglomeracji Opolskiej 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu 
programu  

os. n/d n/d 95,00% 2013 n/d n/d 95,00% SL 2014 

Liczba szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie 
zakupione dzięki EFS  

szt. n/d n/d 100,00% 2013 n/d n/d 100,00% SL 2014 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia  

os. n/d n/d 30,00% 2013 n/d n/d 30,00% SL 2014 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość bazowa Rok  
bazow

y 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

 K M O K M O 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 

os. n/d n/d 80,00% 2014 n/d n/d 85,00% SL 2014 

Działanie 9.3 

Wsparcie kształcenia 
ustawicznego 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu 
programu 

OS. n/d n/d 84% 2014 n/d n/d 84% SL 2014 

Liczba osób w wieku 50 lat 
i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu 
programu   

OS. n/d n/d 90% 2014 n/d n/d 90% SL 2014 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu 
programu 

OS. n/d n/d 84% 2014 n/d n/d 84% SL 2014 

Liczba osób z terenów wiejskich, 
które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

OS. n/d n/d 83% 2014 n/d n/d 83% SL 2014 

Nazwa osi priorytetowej: X Pomoc techniczna 

 
Poziom fluktuacji pracowników 
w instytucjach zaangażowanych 
w politykę spójności 

% n/d n/d 14,71% 2013 n/d n/d 10,00% 
System 

monitorowania 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość bazowa Rok  
bazow

y 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

 K M O K M O 

Średnioroczna liczba form 
szkoleniowych na jednego 
pracownika instytucji systemu 
wdrażania FE 

szt. n/d n/d 1,15 2013 n/d n/d 1,00 
System 

monitorowania 

Odsetek wdrożonych 
rekomendacji operacyjnych 

% n/d n/d 27,78 2014 n/d n/d 50 
System 

Wdrażania 
Rekomendacji 

Średni czas zatwierdzenia 
projektu (od złożenia wniosku 
o dofinansowanie do podpisania 
umowy) 

dni n/d n/d 176,03 2013 n/d n/d 176 
System 

monitorowania 

Ocena przydatności form 
szkoleniowych dla beneficjentów 

Skala 0-5 n/d n/d 4,00 2013 n/d n/d 4,00 
Badania 

ankietowe 

 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Nazwa osi priorytetowej: VII. Konkurencyjny rynek pracy 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Działanie 7.1 

Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana przez 

PUP 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotny objętych 
wsparciem w programie 

os. 9 465 10 790 8 140 18 930 SL 2014 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem 
w programie 

os. n/d 
1 930 1 180 3 110 

SL 2014 

Liczba osób 
z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d 
350 300 

650 SL 2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem w 
programie 

os. n/d 
2 070 1 910 

3 980 SL 2014 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d 7 460 6 360 13 820 SL 2014 

Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej  
w programie 

os. n/d 553 1 122 1 675 SL 2014 

Liczba migrantów powrotnych 
oraz imigrantów objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d 10 10 20 SL 2014 

Liczba osób posiadających co 
najmniej jedno dziecko do 6 roku 
życia 

os. n/d n/d n/d 1 890 SL 2014 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Liczba osób posiadających  co 
najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 

os. n/d n/d n/d 40 SL 2014 

Działanie 7.2  
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy  

Liczba osób bezrobotnych w tym 
długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w programie 

os 3 205 3 560 2 690 6 250 SL 2014 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem  
w programie 

os n/d 545 340 885 SL 2014 

Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 

os n/d 357 168 525 SL 2014 

Liczba osób  
z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

os n/d 320 270 590 SL 2014 

Liczba osób w wieku 50 lat  
i więcej objętych wsparciem  
w programie. 

os n/d 720 660 1 380 SL 2014 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

os n/d 2 600 2 210 4 810 SL 2014 

Liczba migrantów powrotnych 
oraz imigrantów objętych 
wsparciem w programie 

os n/d 90 90 180 SL 2014 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Liczba osób posiadających co 
najmniej jedno dziecko do 6 roku 
życia 

os n/d n/d n/d 640 SL 2014 

Liczba osób posiadających co 
najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 

os n/d n/d n/d 13 SL 2014 

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

os. n/d 90 70 160 SL 2014 

Działanie 7.3 
Zakładanie działalności 
gospodarczej 

Liczba osób pozostających bez 
pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej  
w programie 

os 339 312 367 679 SL 2014 

Liczba osób pracujących, które 
otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej 
w programie 

Os n/d 8 9 17 SL 2014 

Liczba osób pozostających bez 
pracy, które skorzystały  
z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej 
w programie 

os n/d 68 79 147 SL 2014 

Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej w 
programie 

os n/d 5 5 10 SL 2014 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Działanie 7.4  

Wydłużenie aktywności 
zawodowej 

Liczba osób objętych 
programem zdrowotnym 
dzięki EFS 

os.  n/d n/d n/d 58 410 SL 2014 

Liczba wdrożonych   
programów zdrowotnych 
istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, 
w tym pracodawców 

szt.  n/d n/d n/d 3 SL 2014 

Działanie 7.5 

Szkolenia, doradztwo dla 
przedsiębiorców  

i pracowników 
przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność 
przedsiębiorstw 

Liczba osób pracujących, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek objętych wsparciem 
w programie 

os.  n/d n/d n/d 5 940 SL 2014 

Liczba mikro- ,małych 
i średnich przedsiębiorstw 
objętych usługami 
rozwojowymi w programie 

szt. n/d n/d n/d 1 220 SL 2014 

Liczba osób pracujących, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem  
w programie 

os. n/d n/d n/d 1 110 SL 2014 

Liczba osób pracujących  
o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem  
w programie 

os. n/d n/d n/d 2 550 SL 2014 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Liczba pracowników 
zagrożonych zwolnieniem  
z pracy oraz osób zwolnionych 
z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d n/d n/d 470 SL 2014 

Działanie 7.6  

Godzenie życia 
prywatnego  
i zawodowego 

Liczba osób opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem  
w programie 

os. n/d n/d n/d 190 SL 2014 

Liczba utworzonych miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 

szt. n/d n/d n/d 227 SL 2014 

Nazwa osi priorytetowej: VIII. Integracja społeczna 

Działanie 8.1 

Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych  
i społecznych 

Liczba osób objętych usługami 
zdrowotnymi w programie 

os. 16 290 n/d n/d 54 290 SL 2014 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
zdrowotnymi w programie 

os. n/d n/d n/d 32 570 SL 2014 

Liczba osób objętych usługami 
społecznymi świadczonymi  
w interesie ogólnym w programie 

os. 3 940 n/d n/d 13 120 SL 2014 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 

os. n/d n/d n/d 3 070 SL 2014 

Działanie 8.2:  

Włączenie społeczne 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie 

os. n/d n/d n/d 5 890 SL 2014 

Liczba osób  
z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d n/d n/d 1 180 SL 2014 

Działanie 8.3 

Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, objętych wsparciem 
w programie  

os. n/d n/d n/d 3 340 SL 2014 

Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej objętych wsparciem   

szt. n/d n/d n/d 262 SL 2014 

Nazwa osi priorytetowej: IX. Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1. Rozwój edukacji 

Poddziałanie 9.1.1 

Wsparcie kształcenia 
ogólnego 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie  

os. n/d n/d n/d 2 230 SL 2014 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem z zakresu TIK  
w programie  

os. n/d n/d n/d 450 SL 2014 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy 
w programie  

os. n/d n/d n/d 24 870 SL 2014 

Liczba szkół i placówek systemu 
oświaty wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych  

szt. 10 n/d n/d 55 SL 2014 

Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały doposażone 
w programie  

szt. n/d n/d n/d 27 SL 2014 

Liczba osób pochodzących 
z obszarów wiejskich  

os. 10 270 n/d n/d 23 035 SL 2014 

Poddziałanie 9.1.2 
Wsparcie kształcenia 
ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie  

os. n/d n/d n/d 710 SL 2014 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem z zakresu TIK  
w programie  

os. n/d n/d n/d 700 SL 2014 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy  
w programie  

os. n/d n/d n/d 11 460 SL 2014 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Liczba szkół i placówek systemu 
oświaty wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych  

szt. 70 n/d n/d 146 SL 2014 

Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały doposażone 
w programie  

szt. n/d n/d n/d 146 SL 2014 

Liczba osób pochodzących 
z obszarów wiejskich  

os. 600 n/d n/d 6 200 SL 2014 

Poddziałanie 9.1.3 

Wsparcie edukacji 
przedszkolnej 

Liczba dzieci objętych w ramach 
programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej 

os. n/d n/d n/d 5 660 SL 2014 

Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych 
w programie 

szt. n/d n/d n/d 85 SL 2014 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d n/d n/d 270 SL 2014 

Liczba osób pochodzących  
z obszarów wiejskich 

os. 2 360 n/d n/d 5 250 SL 2014 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Poddziałanie 9.1.4 

Wsparcie edukacji 
przedszkolnej 
 w Aglomeracji Opolskiej 

 

Liczba dzieci objętych w ramach 
programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej 

os. n/d n/d n/d 4 800 SL 2014 

Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych 
w programie 

szt. n/d n/d n/d 15 SL 2014 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d n/d n/d 200 SL 2014 

Liczba osób pochodzących  
z obszarów wiejskich 

os. 480 n/d n/d 2 100 SL 2014 

Poddziałanie 9.1.5 

Programy pomocy 
stypendialnej 

Liczba uczniów realizujących 
indywidualny plan rozwoju  
w ramach programu 

os. n/d n/d n/d 1 500 SL 2014 

Liczba osób pochodzących 
z obszarów wiejskich  

os. 540 n/d n/d 1 275 SL 2014 

Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 9.2.1 

Wsparcie kształcenia 
zawodowego 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu 
objętych wsparciem w programie  

os. n/d n/d n/d 222 SL 2014 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d n/d n/d 3 000 SL 2014 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach  
i praktykach u pracodawcy  

os. n/d n/d n/d 2 400 SL 2014 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy w 
programie 

os. n/d n/d n/d 235 SL 2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych 
w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego  

szt. n/d n/d n/d 80 SL 2014 

Liczba osób uczestniczących  
w pozaszkolnych formach 
kształcenia w programie  

os. n/d n/d n/d 790 SL 2014 

Liczba osób pochodzących  
z obszarów wiejskich 

os. 1 390 n/d n/d 3 855 SL 2014 

Poddziałanie 9.2.2 
Wsparcie kształcenia 
zawodowego  
w Aglomeracji Opolskiej 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu 
objętych wsparciem w programie  

os. n/d n/d n/d 48 SL 2014 



Załącznik nr 2 do SZOOP (EFS) 
Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 25, marzec 2018 r.  

24 
 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d n/d n/d 2 000 SL 2014 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach  
i praktykach u pracodawcy  

os. n/d n/d n/d 1 600 SL 2014 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy w 
programie 

os. n/d n/d n/d 155 SL 2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych 
w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego 

szt. n/d n/d n/d 15 SL 2014 

Liczba osób uczestniczących  
w pozaszkolnych formach 
kształcenia w programie  

os. n/d n/d n/d 500 SL 2014 

Liczba osób pochodzących  
z obszarów wiejskich 

os. 300 n/d n/d 1 200 SL 2014 

Działanie 9.3 

Wsparcie kształcenia 
ustawicznego 

Liczba osób objętych wsparciem 
w ramach programu w zakresie 
uzyskiwania kompetencji 
kluczowych  

os. n/d n/d n/d 8 960 SL 2014 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Liczba osób w wieku 50 lat  
i więcej objętych wsparciem  
w programie  

os. n/d n/d n/d  1 520 SL 2014 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d n/d n/d 5 370 SL 2014 

Liczba osób pochodzących 
z obszarów wiejskich 

os. 2 070 n/d n/d 7 615 SL 2014 

Nazwa osi priorytetowej: XI Pomoc techniczna 

 

Liczba etatomiesięcy 
finansowanych ze środków 
pomocy technicznej 

szt. n/d n/d n/d n/d System monitorowania 

Liczba zakupionych urządzeń oraz 
elementów wyposażenia 
stanowiska pracy 

szt. n/d n/d n/d n/d System monitorowania 

Liczba uczestników form 
szkoleniowych dla instytucji 

os. n/d n/d n/d n/d System monitorowania 

Liczba przeprowadzonych 
ewaluacji 

szt. n/d n/d n/d n/d System monitorowania 

Liczba zorganizowanych spotkań, 
konferencji, seminariów 

szt. n/d n/d n/d n/d System monitorowania 

Liczba opracowanych ekspertyz szt. n/d n/d n/d n/d System monitorowania 

Liczba uczestników form 
szkoleniowych dla beneficjentów 

os. n/d n/d n/d n/d System monitorowania 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość pośrednia 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

Źródło 

 K M O 

Liczba odwiedzin portalu 
informacyjnego/serwisu 
internetowego 

szt. n/d n/d n/d n/d System monitorowania 

Liczba działań informacyjno-
promocyjnych o szerokim zasięgu 

szt. n/d n/d n/d n/d System monitorowania 
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KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE –  

UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE  

DLA DZIAŁANIA 7.1 

 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Rodzaj potencjalnych beneficjentów określony w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO 

WO 2014-2020". 

2. Typ projektu możliwy do realizacji w ramach działania. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Typy dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 

2014-2020", piśmie wzywającym do złożenia wniosku projektowego. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

3. 

Wniosek spełnia warunki finansowe (m.in. wartość 

kwotowa, wysokość procentowa wnioskowanego 

dofinansowania; całkowita wartość projektu). 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z warunkami dla działania określonymi w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO 

WO 2014-2020” .  

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

4. Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki horyzontalne. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. Dla wskaźników, których realizację 

zakłada w ramach projektu określa wartość docelową większą od zera. Dla pozostałych wpisuje 

zero. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

5. Wnioskodawca określił wartość docelową większą od zera 

przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera przynajmniej dla jednego wskaźnika w 

projekcie. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

6. 

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się  

o dofinansowanie na podstawie: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.   

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie (oświadczenie), 

wypełnionego na podstawie instrukcji. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

7. 
Do  dofinansowania nie może zostać wybrany projekt, który 

został usunięty z wykazu projektów zidentyfikowanych, 

stanowiącego załącznik do SZOOP.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 

 

8. Projekt nie został zakończony przed złożeniem formularza 

wniosku 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Na podstawie art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli 

zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane 

z nim płatności zostały dokonane przez beneficjenta. 

9. 
Projekt wpisany na listę projektów w SZOOP 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 

Zgodnie ze "Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020” .  

 

 

  



Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020  
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

wersja nr 25, marzec2018 r. 

4 
 

Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Zgodność projektu z właściwym celem 

szczegółowym RPO WO 2014-2020 w 

tym trafność doboru celu projektu.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

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

kryterium. 

2. 
Wybrane wskaźniki są adekwatne do 
określonego na poziomie projektu celu/ 
typu projektu/ grupy docelowej. 

Wniosek  

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy i charakter projektu, a także czy mierzą 

założone w nim cele/ grupy docelowe. 

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

kryterium. 

3. 
Założone wartości docelowe wskaźników 
większe od zera są realne do osiągnięcia 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników w odniesieniu przede wszystkim do: 

wartości finansowej projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy oraz innych czynników istotnych 

dla realizacji przedsięwzięcia. 

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

kryterium. 

4. 
Adekwatność doboru grupy docelowej 

do projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

 
 

 

Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 5. 

 

Trafność doboru i opisu zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach 

projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 
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6. 

 

 

 

 

Prawidłowość sporządzenia budżetu 

projektu, w tym:  

- kwalifikowalność wydatków. Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

kryterium. 

 

 

KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE 

1. 

Zgodność z prawodawstwem unijnym 

oraz właściwymi zasadami unijnymi w 

tym: 

- zasada równości kobiet i mężczyzn w 

oparciu  

o standard minimum, 

- zasada równości szans i 

niedyskryminacji  

w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 
 

 

 

Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na 
podstawie instrukcji. 

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn  w ramach projektów 
współfinansowanych z EFS stanowi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

 

2. 

Zgodność z prawodawstwem  

krajowym,  

w tym z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

3. 
Zgodność z zasadami dotyczącymi 

pomocy publicznej/de minimis. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

4. 

Czy projekt jest zgodny ze 

Szczegółowym  Opisem  Osi 

Priorytetowych RPO WO 2014-2020, 

EFS,  w tym: 

- grup docelowych, 

- limitów i ograniczeń w realizacji 

projektów (jeżeli dotyczy).  

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

Bezwzględny 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie kryterium efektywności 

zatrudnieniowej, informującego o odsetku uczestników, którzy podjęli zatrudnienie 

(na podstawie umowy o pracę, oraz samozatrudnienie)  na poziomie: 

- dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 

lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, 

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

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

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po 

jego zakończeniu. Zastosowanie kryterium efektywności zatrudnieniowej na podstawie 

metodologii określonej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w 

części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

2. 

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych w proporcji co najmniej 

takiej samej jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II 

profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego powiatowego urzędu pracy 

w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 

powyżej 29 lat. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku 

obowiązywania projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wartości 

wskaźnika produktu oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Definicja osoby długotrwale bezrobotnej zgodna z definicją 

zawartą w dokumencie IZRPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników na poziomie projektu 

RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w 

części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

3. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w 

proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób z niepełnosprawnościami w 

wieku powyżej 29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu 

(należących do I lub II profilu pomocy) zarejestrowanych w rejestrze danego 

powiatowego urzędu pracy w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wartości 

wskaźnika produktu oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy.  Definicja osoby z niepełnosprawnościami  zgodna z definicją 

zawartą w dokumencie IZRPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników na poziomie projektu 

RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 
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bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat. Kryterium odnosi się do rekrutacji 

prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w 

części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

4. 

Projekt skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach w proporcji co najmniej 

takiej samej jak proporcja osób o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 29 lat 

kwalifikujących się wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu 

pomocy) zarejestrowanych w rejestrze danego powiatowego urzędu pracy w 

stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku powyżej 

29 lat.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wartości 

wskaźnika produktu oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Definicja osoby o niskich kwalifikacjach  zgodna z definicją zawartą  

w dokumencie IZRPO WO 2014-2020 pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 

2014-2020. Zakres EFS. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w 

części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

5. 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy 

zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. Bezrobotni 

aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy tj.: 

a) kobiety, 

b) osoby z niepełnosprawnościami, 

c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

d) osoby długotrwale bezrobotne, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

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

jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia, 

g) migranci powrotni i imigranci. 

Dopuszcza się udział bezrobotnych mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat, którzy nie 
należą do kategorii osób ujętych w pkt b) oraz d)-g), przy czym nie mogą oni stanowić 
więcej niż 20% bezrobotnych objętych wsparciem. Grupa ta może korzystać z form 
wsparcia z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub 
nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego 
potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów lub do 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

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

a) kobiety, 

b) osoby z niepełnosprawnościami, 

c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

d) osoby długotrwale bezrobotne, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

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

dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia, 

g) migranci powrotni i imigranci. 

Wsparcie do pozostałych grup zostaje ograniczone zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w 

części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

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

Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

Kryteria formalne 
 
 
 

Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium  

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wnioskodawca uprawniony do składania 
wniosku. 

Wniosek 
o dofinansowanie 

Bezwzględny Rodzaj potencjalnego beneficjenta określony w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-
2020". 
 
 

2. 

Wnioskodawca posiada odpowiednie 
uprawnienia do pełnienia funkcji podmiotu 
wdrażającego fundusz funduszy (Menadżer 
funduszu funduszy - MFF), zgodnie z 
właściwymi przepisami na poziomie 
unijnym i krajowym. 
 

Wniosek 
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 ust. 
1 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

3. 

Typ projektu możliwy do realizacji w 
ramach działania. 

 

Wniosek 
o dofinansowanie 

Bezwzględny Typy dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-
2020" oraz w Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinasowanie. 

4. 
Wniosek wypełniony poprawnie, zgodnie z 
wymogami Instytucji Zarządzającej RPO 
WO 2014-2020. 

Wniosek 
o dofinansowanie 

Bezwzględny Zgodnie z ”Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie BKG, EFS”, z obowiązującymi wytycznymi 
oraz z Wezwaniem wzywającym do złożenia  wniosku. 

5. 

Wniosek spełnia warunki finansowe (m.in. 
wartość 
kwotowa, wysokość procentowa 
wnioskowanego 
dofinansowania; całkowita wartość 
projektu). 

Wniosek 
o dofinansowanie 

Bezwzględny Zgodnie z warunkami dla działania określonymi w "Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 
2014-2020”  oraz z Wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

6. 
Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki 
horyzontalne. 

Wniosek 
o dofinansowanie 

Bezwzględny Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. Dla wskaźników, których realizację zakłada w 
ramach projektu określa wartość docelową większą od zera. Dla pozostałych wpisuje zero. 

7. 
Wnioskodawca określił wartość docelową 
większą od zera przynajmniej dla jednego 
wskaźnika w projekcie. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny 
Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera przynajmniej dla jednego wskaźnika w 
projekcie. 
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8. 

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z 
ubiegania się o dofinansowanie na 
podstawie: 
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, 
- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 
r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 
 

Wniosek 
o dofinansowanie 

Bezwzględny Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie (oświadczenie), wypełnionego 
na podstawie instrukcji. 

9. 

Do dofinansowania nie może zostać 
wybrany projekt, który został usunięty z 
wykazu projektów zidentyfikowanych, 
stanowiącego załącznik do SZOOP. 
 

Wniosek 
o dofinansowanie 

Bezwzględny Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 

10. 

Projekt nie został zakończony przed 
złożeniem formularza wniosku. 

Wniosek 
o dofinansowanie 

Bezwzględny Na podstawie art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. 
projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli 
zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w 
ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały 
dokonane przez beneficjenta. 
 

11. 
Projekt wpisany na listę projektów w 
SZOOP. 

Wniosek 
o dofinansowanie 

Bezwzględny Zgodnie ze "Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020”. 

 

Kryteria merytoryczne   
 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

Definicja 

1 2 3 
 

4 
 

5 

1. 
Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz 
właściwymi zasadami unijnymi w tym: 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na 
podstawie instrukcji. 
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Kryteria merytoryczne   
 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

Definicja 

1 2 3 
 

4 
 

5 

- zasada równości kobiet i mężczyzn w 
oparciu o standard minimum, 
- zasada równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawnościami   oraz 

-zasada zrównoważonego rozwoju. 

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów 
współfinansowanych z EFS stanowi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

2. 

Zgodność z prawodawstwem krajowym, w 
tym z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

3. 

Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy 
publicznej/de minimis. 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

4. 

Czy projekt jest zgodny ze: 
- Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WO 2014-2020, EFS, w 
tym w zakresie grupy docelowej – 
ostatecznych odbiorców wsparcia, 
- Wezwaniem do złożenia wniosku o 
dofinansowanie, 
- Strategią Inwestycyjną wdrażania 
instrumentów finansowych w ramach RPO 
WO 2014-2020 (Strategia Inwestycyjna)? 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

5. 

Wsparcie skierowane jest do osób 
fizycznych mieszkających w rozumieniu  
Kodeksu Cywilnego na terenie  
województwa opolskiego. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na 
podstawie instrukcji. 

6. 

Projekt jest realizowany na terenie 
województwa opolskiego. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Działania podejmowane w ramach projektów przyczyniają się do rozwiązywania problemów 
regionalnych. Zastosowanie w/w kryterium zwiększy efektywność wykorzystania pomocy w 
województwie opolskim. 



Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020  
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

wersja nr 25, marzec2018 r. 

13 
 

Kryteria merytoryczne   
 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

Definicja 

1 2 3 
 

4 
 

5 

7. 

Wybrane wskaźniki są adekwatne do 
określonego na poziomie projektu celu/ 
typu projektu/ grupy docelowej. 

Wniosek  
dofinansowanie 

Bezwzględny 
Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy i charakter 
projektu, a także czy mierzą założone w nim cele/ grupy docelowe. 

8. 
Założone wartości docelowe wskaźników 
większe od zera są realne do osiągnięcia 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny 
Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników w odniesieniu 
przede wszystkim do: wartości finansowej projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji finansowej 
wnioskodawcy oraz innych czynników istotnych dla realizacji przedsięwzięcia. 

9. 

Prawidłowość sporządzenia budżetu 

projektu, w tym: 

- kwalifikowalność wydatków. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Kryteria weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na 
podstawie instrukcji. 

10. 

Wnioskodawca wykazał, że posiada 
odpowiedni potencjał  
finansowy do pełnienia funkcji MFF. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

11. 

Wnioskodawca wykazał, że posiada 
odpowiednią stabilność  
ekonomiczną do pełnienia funkcji MFF. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

12. 

Wnioskodawca wykazał, że posiada 
odpowiednią strukturę  
organizacyjną do pełnienia funkcji MFF. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

13. 

Wnioskodawca wykazał, że posiada system 
zarządzania,   
który umożliwia prawidłową realizację 
zadań związanych   
z pełnieniem funkcji MFF (w tym 
zaplanowanie i ustanowienie  
funduszu funduszy, działania informacyjno-
promocyjne,  

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
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Kryteria merytoryczne   
 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

Definicja 

1 2 3 
 

4 
 

5 

monitorowanie postępu oraz zarządzanie 
ryzykiem i kontrolę  
zarządczą). 

14. 

Wnioskodawca wykazał, że posiada system 
wewnętrznej  
kontroli, który działa w sposób sprawny i 
skuteczny,   
tj. uwzględnia adekwatne procedury i 
mechanizmy kontroli  
wewnętrznej, w tym analizę ryzyka, 
czynności kontrolne,  
monitorowanie wdrażania zaleceń 
pokontrolnych, działania  
zapobiegawcze i naprawcze. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 1 lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

15. 

Wnioskodawca wykazał, że posiada system 
księgowy,   
który zapewnia rzetelne, kompletne i 
wiarygodne informacje w odpowiednim 
czasie. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 1 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

16. 

Wnioskodawca wyraził zgodę na poddanie 
się audytowi  
prowadzonemu przez krajowe instytucje 
uprawnione do  
kontroli i audytu, KE i Europejski Trybunał 
Obrachunkowy. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 1 lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

17. 

Wnioskodawca wykazał, że posiada 
odpowiednie doświadczenie   
w realizacji podobnych zadań/ pełnienia 
podobnej funkcji. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
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Kryteria merytoryczne   
 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

Definicja 

1 2 3 
 

4 
 

5 

18. 

Wnioskodawca wykazał, że posiada zespół 
o odpowiednim  
doświadczeniu i kwalifikacjach do pełnienia 
funkcji MFF. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

19. 

Wnioskodawca dysponuje solidną i 
wiarygodną metodyką identyfikacji i oceny 
pośredników finansowych, zgodną z 
właściwymi przepisami, zakładającą wybór 
pośredników zdolnych do aktywnego 
działania w regionie. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 2 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

20. 

Zaproponowany mechanizm 
wynagradzania MFF  jest zgodny z Art. 42 
Rozporządzenia nr 1303/2013   
oraz Art. 12 i 13 Rozporządzenia 
Delegowanego nr 480/2014. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 2 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

21. 

Projekt zakłada wdrażanie produktów 
finansowych na rzecz ostatecznych 
odbiorców wsparcia na zasadach i 
warunkach określonych w Strategii 
Inwestycyjnej oraz zapewnienie 
odpowiedniej polityki cenowej produktów 
na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 2 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

22. 

Wnioskodawca przedstawia mechanizmy 
zapewnienia współfinansowania na rzecz 
ostatecznych odbiorców wsparcia, 
dodatkowego w stosunku do wkładu z EFS 
w ramach realizacji projektu  (tj. wkład 
własny w wysokości min. 15 % wartości 
projektu). 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 2 lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

23. 

Wnioskodawca potwierdza, że realizacja 
projektu nie zastąpi jego dotychczasowej 
działalności. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Bezwzględny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 2 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
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Kryteria merytoryczne   
 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

Definicja 

1 2 3 
 

4 
 

5 

24. 

W sytuacji przeznaczenia przez 
Wnioskodawcę własnych środków 
finansowych na wdrażanie instrumentów 
finansowych lub podział ryzyka w ramach 
projektu, Wnioskodawca przedstawił 
odpowiednie rozwiązania w celu 
zapewnienia zgodności interesów oraz 
zmniejszenia możliwego konfliktu 
interesów. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

Fakultatywny Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści 
art. 7 ust. 1 lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
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OŚ PRIORYTETOWA XI POMOC TECHNICZNA RPO WO 2014-2020 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Beneficjent uprawniony do składania PDz. PDz Bezwzględny 

Zgodnie z treścią "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-

2020". Bada się zdolność administracyjną, finansową i operacyjną 

Beneficjenta. 

2. 
Typ projektu wynika z wykazu projektów zidentyfikowanych 

 w procedurze pozakonkursowej. 
PDz Bezwzględny 

Zgodnie z treścią "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-

2020". 

3. 
PDz złożony poprawnie i kompletnie, zgodnie z wymogami IZ RPO WO 

2014-2020. 
PDz Bezwzględny 

Zgodnie z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Sprawdza się zgodność kategorii interwencji z typami przedsięwzięć oraz 

działań określonymi w Wytycznych w zakresie wykorzystania środków 

pomocy technicznej na lata 2014-2020 MIiR. 

4. 
PDz spełnia warunki finansowe (m.in. wartość kwotowa i wysokość 

procentowa wnioskowanego dofinansowania; całkowita wartość PDz). 
PDz Bezwzględny  

Zgodnie z warunkami dla osi określonymi w "Szczegółowym opisie osi 

priorytetowych RPO WO 2014-2020" oraz w wezwaniu do złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

5. 
Zgodność z prawem wspólnotowym  

i krajowym oraz dokumentami programowymi. 
PDz Bezwzględny 

Sprawdza się zgodność PDz z przepisami prawa oraz dokumentami 

programowymi obowiązującymi podczas realizacji projektu. 

6. 
Projekt nie został usunięty z wykazu projektów pozakonkursowych (wykaz 

stanowi załącznik do SZOOP). 
PDz Bezwzględny 

Zgodnie z treścią "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-

2020". 

Kryterium dodatkowe dla projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia PDz 

7. 
PDz realizowany prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 
PDz Bezwzględny 

Weryfikacja prawidłowości ponoszonych wydatków na podstawie 

oświadczenia Beneficjenta.   
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Zgodność z celami i rezultatami RPO WO 2014-2020 oraz XI Osi 

Priorytetowej. 
PDz Bezwzględny 

Zgodnie z treścią „Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, "Szczegółowego opisu 

osi priorytetowych RPO WO 2014-2020". 

2. Zgodność PDz z politykami horyzontalnymi UE.  PDz Bezwzględny 

Bada się rzeczywisty wpływ PDz na każdą z polityk horyzontalnych tj.  

w obszarze: 

1. zasady równości szans i niedyskryminacji  

2.  zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

3. zrównoważonego rozwoju. 

3. Kwalifikowalność wydatków. PDz Bezwzględny 

Sprawdza się czy wydatki planowane do współfinansowania  

z EFS są wydatkami kwalifikowalnymi, zgodnie z zapisami Wytycznych 

w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej MIiR, 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

MIiR,  "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020". 

4. 
PDz realizuje wskaźniki rezultatu  

i produktu odpowiednie dla XI Osi Priorytetowej. 
PDz Bezwzględny 

Zgodnie z treścią „Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020”,  Wytycznych w zakresie 

wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 

MIiR,"Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020". 

Objaśnienia: 

PDz - Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 

Ocena PDz pod kątem kryteriów formalnych i merytorycznych realizowana jest łącznie zgodnie z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020  

(nr MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 z 24.02.2015 r.) 
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KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE – UNIWERSALNE, 

HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE 

DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 

Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek) 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) uprawnieni do składania 

wniosku. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Rodzaj potencjalnych beneficjentów (za których należy rozumieć Wnioskodawcę i 

Partnerów) określony w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-

2020", ogłoszeniu o naborze wniosków oraz regulaminie konkursu. 

2. 

Roczny obrót Wnioskodawcy  i/lub Partnera   

(o ile budżet projektu uwzględnia wydatki Partnera) jest równy lub 

wyższy od wydatków  w projekcie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, 

wypełnionego na podstawie instrukcji.  

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu 

w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

3. Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki horyzontalne. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. Dla wskaźników, których 

realizację zakłada w ramach projektu określa wartość docelową większą od zera. Dla 

pozostałych wpisuje zero. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu 

w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

4. Wnioskodawca określił wartość docelową większą od zera 

przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera przynajmniej dla jednego 

wskaźnika w projekcie. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu 

w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

5. 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 

wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach 

publicznych, 

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie (oświadczenie), wypełnionego na podstawie instrukcji. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

 

 

6.  

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi 

dotyczące wyboru partnerów, o których mowa w art. 33 ustawy     

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie Wnioskodawca 

zobligowany jest spełniać wymogi utworzenia partnerstwa wskazane w art.33 

ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie 2014-2020 na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium weryfikowane będzie w oparciu o oświadczenie zawarte 

w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

7. Projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy zawarte                      

w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

8. Wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji określona 

w konkursie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji 

określona w Regulaminie konkursu. Kryterium weryfikowane w oparciu o zapisy 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

9. Wnioskodawca składa dopuszczalną w Regulaminie konkursu liczbę 

wniosków o dofinansowanie projektu (o ile dotyczy). 

Wniosek o 

dofinansowanie/ wykaz 

wniosków złożonych w 

ramach konkursu 

publikowany na stronie 

internetowej 

rpo.opolskie.pl 

Bezwzględny 

W ramach kryterium weryfikuje się liczbę złożonych przez danego Wnioskodawcę 

wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu w przypadku gdy 

Instytucja Organizująca Konkurs określi taki wymóg w Regulaminie Konkursu.  

 

Komitet Monitorujący upoważnia Instytucję Organizującą Konkurs do ograniczenia 

liczby składanych wniosków w konkursie.  

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem Wnioskodawcy do wycofania 

wniosków o dofinansowanie projektów w liczbie umożliwiającej spełnienie 

przedmiotowego kryterium. W przypadku gdy Wnioskodawca odmówi wycofania 

wniosków o dofinansowanie projektu, kryterium zostaje uznane za niespełnione co 

oznacza negatywną ocenę wszystkich projektów złożonych przez Wnioskodawcę w 

ramach konkursu. 

10. 
Kryterium dot. projektów pozakonkursowych. Do  dofinansowania nie 

może zostać wybrany projekt, który został usunięty z wykazu 

projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do SZOOP.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

 

*Uwaga dotycząca wszystkich kryteriów: pojęcie „region” jest równoznaczne z województwem opolskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Wybrane wskaźniki są adekwatne do określonego na poziomie projektu 
celu/ typu projektu/ grupy docelowej. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy i 

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

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. 
Założone wartości docelowe wskaźników większe od zera są realne do 
osiągnięcia. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników w odniesieniu 

przede wszystkim do: wartości finansowej projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji finansowej 

wnioskodawcy oraz innych czynników istotnych dla realizacji przedsięwzięcia. 

 

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 HORYZONTALNE UNIWERSALNE 

1. 

Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami 

unijnymi, w tym: 

- zasada równości kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, 

- zasada równości szans i niedyskryminacji  

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

- zasada zrównoważonego rozwoju. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku                   

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

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. 

Zgodność z prawodawstwem  krajowym,  

w tym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

3. 

Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

4. 

Zgodność z odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w dokumencie 

pn. Krajowe Ramy Strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na 

lata 2014-2020 (jeżeli dotyczy). 
Wniosek 

o dofinansowanie Bezwzględny 

5. 

Czy projekt jest zgodny z Szczegółowym Opisem  Osi Priorytetowych 

RPO WO 2014-2020 – EFS) (dokument aktualny na dzień ogłoszenia 

konkursu - wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego 

Uchwałą nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami), w 

tym w zakresie m.in.: 

− grup docelowych, 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

Bezwzględny 
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− typów projektu, 

− limitów i ograniczeń w realizacji projektów (jeżeli dotyczy), 

− warunków i planowanego zakresu stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy), 

− dopuszczalnej maksymalnej wartości zakupionych środków 

trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych (jeśli dotyczy), 

− warunków stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków, 

− maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu, 

− maksymalnego % poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki 

UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa), 

− minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako % 

wydatków kwalifikowalnych, 

- minimalnej i maksymalnej wartości projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy). 

6. 

 

Zgodność z określonym na dany rok Planem działania w sektorze 

zdrowia RPO WO 2014-2020 (jeżeli dotyczy). 

Wniosek 

o dofinansowanie Bezwzględny 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE 

1. 

Projekt skierowany do osób fizycznych  mieszkających w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego i/lub  pracujących  i/lub uczących się na terenie 

województwa opolskiego (Jeżeli dotyczy. Kryterium może zostać 

uszczegółowione w ramach poszczególnych konkursów). 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

      Bezwzględny Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

 

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 skierowany do podmiotów, których siedziba/oddział znajduje 

się  na terenie województwa opolskiego. ( Jeżeli dotyczy. Kryterium 

może zostać uszczegółowione w ramach poszczególnych konkursów). 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

 

Bezwzględny 

3. 

Wnioskodawca w okresie realizacji prowadzi biuro projektu (lub 

posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną 

formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa 

opolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 

możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

     Bezwzględny 

4. 

 

 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 
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Projekt jest realizowany na terenie województwa opolskiego. 

Działania podejmowane w ramach projektów przyczyniają się do rozwiązywania problemów 

regionalnych. Zastosowanie w/w kryterium zwiększy efektywność wykorzystania pomocy 

w województwie opolskim. 

 

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. Kwalifikowalność wydatków projektu 
Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wszystkie wydatki planowane w związku z realizacją projektu:  

-są racjonalne i  niezbędne do realizacji celów projektu, 

-są zgodne z Taryfikatorem maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych 

(powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru 

projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

-są zgodne ze stosownymi cenami rynkowymi, 

-są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz innymi Wytycznymi opracowanymi na podstawie art. 5 ust.1 

pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 w przypadku gdy wytyczne te określają 

warunki i procedury w obszarze w ramach którego ogłaszany jest konkurs, 

 

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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6. Termin rozpoczęcia realizacji projektu (jeśli dotyczy) 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

Realizacja projektu musi zostać rozpoczęta nie później niż miesiąc od orientacyjnej daty 

rozstrzygnięcia konkursu wskazanej w Regulaminie konkursu. 

 

Beneficjent po zawarciu umowy lub po wydaniu decyzji  
o dofinansowanie projektu może w uzasadnionych przypadkach wystąpić o zmianę terminu 
rozpoczęcia realizacji. 
 
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 (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Potencjał Wnioskodawcy i/lub Partnerów w tym opis: 

- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu Wnioskodawca i/lub 

Partnerzy, 

- potencjału kadrowego Wnioskodawcy i/lub Partnerów   i sposobu jego 

wykorzystania w ramach projektu, 

- potencjału technicznego w tym sprzętowego i warunków lokalowych 

Wnioskodawcy i/lub Partnerów  i sposobu jego wykorzystania w ramach 

projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-5 pkt 

Bada się, czy Wnioskodawca i/lub Partnerzy posiadają zdolność instytucjonalną, 
organizacyjną, finansową, techniczną i kadrową do realizacji projektu wykraczającą poza 
wymogi formalne, gwarantującą stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi 
celami). 
 

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. 

 

2. 

Doświadczenie Wnioskodawcy i/lub Partnerów  

z uwzględnieniem dotychczasowej działalności: 

- w obszarze merytorycznym wsparcia projektu (zakres tematyczny), 

- na rzecz grupy docelowej, 

- na określonym obszarze terytorialnym, na  którym będzie realizowany 

projekt. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-5 pkt 

Sprawdza się, czy Wnioskodawca i/lub Partnerzy posiadają doświadczenie  

z uwzględnieniem dotychczasowej działalności w obszarze merytorycznym wsparcia 

projektu, na rzecz grupy docelowej oraz na obszarze terytorialnym, na którym będzie 

realizowany projekt. 

 

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. 

 

3. 
Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach 

projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-10 pkt 

Przedmiotowe kryterium bada się w zakresie: 

-prawidłowości doboru zadań w kontekście założonych celów projektu, 

-opisu planowanego sposobu realizacji zadań, w tym racjonalności harmonogramu 

działań (podział zadania, logika i chronologia działań ), 

- adekwatności realizowanych działań do potrzeb grupy docelowej  

-sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,   w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami,  

-uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy), 

-sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy). 

 

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. 

4. Poprawność sporządzenia budżetu projektu. 
Wniosek                

o dofinansowanie 
2 0-10 pkt 

W przedmiotowym kryterium bada się poprawność sporządzenia budżetu projektu,  

w tym: 

-szczegółowość kalkulacji kosztów, 

-poprawność założonych jednostek miary dla poszczególnych zadań, 

-poprawność rachunkową sporządzenia budżetu projektu, 

-szczegółowość uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy), 

-trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i dokumentów 

potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy), 

-źródła finansowania wkładu własnego. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie 

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

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących 

zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 
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KRYTERIUM NEGOCJACYJNE - UNIWERSALNE  

DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020  

(z wyłączeniem projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym) 
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Kryterium negocjacyjne – uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt spełnia 

warunki postawione 

przez oceniających lub 

przewodniczącego 

Komisji Oceny 

Projektów. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na etapie negocjacji przez przewodniczącego Komisji Oceny Projektów 

(KOP). W ramach  weryfikacji kryterium sprawdzeniu podlega czy: 

1. do wniosku zostały wprowadzone zmiany wymagane przez oceniających   w kartach oceny 

lub przez przewodniczącego KOP wynikające z ustaleń negocjacyjnych,  

2. podczas negocjacji KOP uzyskała wymagane wyjaśnienia i informacje od wnioskodawcy,  

3. do wniosku wprowadzono zmiany nieuzgodnione w ramach negocjacji.  

Jeśli odpowiedź na pytania 1-2 jest pozytywna, a na pytanie 3 negatywna,  kryterium zostanie 

uznane za spełnione i projekt otrzyma ocenę pozytywną. Inna niż wskazana powyżej odpowiedź 

na którekolwiek z pytań skutkuje  oceną  negatywną i  brakiem możliwości dofinansowania 

projektu. 
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OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020 

KONKURENCYJNY RYNEK PRACY 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 
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1 Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie). 
2 Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie ( do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie) 

Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

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

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Skuteczna realizacja działań w obszarze aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez zatrudnienia wymaga, aby były one prowadzone przez 

podmioty posiadające  doświadczenie w tym zakresie.  Dwuletni okres 

doświadczenia Wnioskodawcy i/ lub Partnera  w realizacji zadań w zakresie 

aktywizacji zawodowej osób  pozostających bez zatrudnienia jest okresem 

minimalnym do zapewnienia uczestnikom wsparcia adekwatnego do ich 

potrzeb.   

2. 

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie kryterium efektywności zatrudnieniowej 
(informującego o odsetku uczestników, którzy w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, 
w którym zakończyli udział w projekcie podjęli zatrudnienie) na poziomie: 

− co najmniej 33% dla osób w wieku 50 lat i więcej, 

− co najmniej 39% dla kobiet, 

− co najmniej 33% dla osób z niepełnosprawnościami,  

− co najmniej 38 % dla osób o niskich kwalifikacjach1, 

− co najmniej 30 %   dla osób długotrwale bezrobotnych , 

− co najmniej 43 %  dla osób niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup 
docelowych.  

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, IZ RPO zobowiązuje się stosować 

mechanizmy zapewniające, iż projekty realizowane w zakresie aktywizacji 

zawodowej uwzględniają kryteria wyboru projektów określające minimalny 

poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej, tj. odsetek osób 

podejmujących pracę po zakończeniu udziału w projekcie. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane  w okresie realizacji projektu 

i po jego zakończeniu.  

3. 

Grupę docelową projektu stanowią osoby należące do co najmniej jednej z poniższych grup: 
a) Osoby powyżej  50 roku życia; 
b) Kobiety; 
c) Osoby z niepełnosprawnościami ; 
d) Osoby o niskich kwalifikacjach2; 
e) Osoby długotrwale bezrobotne; 
f) Osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno 

dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;  
g) Migranci powrotni i imigranci. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020, IZ RPO zobowiązuje się stosować mechanizmy zapewniające, iż projekty 

realizowane w zakresie aktywizacji zawodowej uwzględniają wyłącznie grupy 

docelowe znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy, 

zdefiniowane w danym krajowym i regionalnym PO. Diagnoza wyzwań, potrzeb 

i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 wskazuje na 

zróżnicowaną sytuację kobiet i mężczyzn w obszarach życia społeczno-

gospodarczego m.in. niższą przedsiębiorczość wśród kobiet. Jednocześnie 

osoby powyżej 50 roku życia stanowią grupę społeczną doświadczającą 
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Dopuszcza się udział osób, które nie zostały ujęte w pkt a) - g), przy czym nie mogą one stanowić 

więcej niż 10% wszystkich uczestników projektu.  

 

szczególnych trudności ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to 

m.in. z niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych, które są 

postrzegane jako pracownicy mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani. Z punktu 

widzenia dostępności do rynku pracy i stopnia aktywności zawodowej jedną z 

najbardziej marginalizowanych grup społecznych są osoby niepełnosprawne. 

Głównym czynnikiem ekonomicznej marginalizacji osób niepełnosprawnych 

jest brak popytu na ich pracę, a czynnikiem pozaekonomicznym, lęk 

pracodawców przed zatrudnianiem takich osób wynikający z przyczyn 

mentalnych. Jednocześnie zgodnie z RPO WO 2014-2020, osoby o 

wykształceniu gimnazjalnym i niższym, zasadniczym zawodowym oraz średnim 

ogólnokształcącym stanowią 69,8% zarejestrowanych bezrobotnych (stan na 

30.06.2014 r.), natomiast osoby długotrwale bezrobotne , stanowią ponad 

połowę liczby osób pozostających w rejestrach pup. Objęcie wsparciem osób, z 

którejś z wymienionych grup,  

w sposób szczególny doświadczających  trudności z wejściem bądź powrotem 

na rynek pracy wpłynie pozytywnie na ich sytuację społeczno-ekonomiczną co 

przełoży się znacząco na regionalny rynek pracy.    

Ponadto ze względu na niekorzystne prognozy demograficzne dla 

województwa opolskiego przy udzielaniu  wsparcia preferowane będą  osoby 

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub ci najmniej jedno 

dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia i  migranci powrotni i imigranci. 

Z uwagi na powyższe wsparcie kierowane do pozostałych grup zostaje 

ograniczone do minimum. 

4. 

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu, stanowi odpowiedź na specyfikę wewnątrzregionalną 
(Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, załącznik nr 1 do Uchwały 
nr 5250 Zarządu Województwa z dnia 1 lipca 2014 r.). Do obszarów rozwojowych w woj. opolskim 
uznanych m.in. jako kluczowe i potencjalnie kluczowe, uwzględniające technologie i wiedze 
regionalną należą m.in. chemiczny, budowlany wraz z przemysłem mineralnym i usługami 
budowlanymi, maszynowy i elektro–maszynowy, paliwowo-energetyczny, rolno-spożywczy, 
drzewno-papierniczy, w tym przemysł meblarski, metalowy i metalurgiczny oraz usługi medyczne 
 i rehabilitacyjne, usługi turystyczne, transport i logistyka. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020, IZ RPO zobowiązuje się stosować mechanizmy zapewniające, iż projekty 

realizowane w zakresie aktywizacji zawodowej uwzględniają specyfikę 

wewnątrzregionalną, w tym regionalne inteligentne specjalizacje, branże 

zidentyfikowane jako kluczowe dla rozwoju regionu lub zawody nadwyżkowe i 

deficytowe w regionie, w tym przy użyciu np. regionalnych i krajowych badań 

rynku pracy. IZ RPO zapewniają również mechanizmy gwarantujące, iż 

szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika 

projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. 

5. 
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania (za wyjątkiem osób 
posiadających aktualne IPD). 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020, udzielanie wsparcia w ramach projektu każdorazowo jest poprzedzone 

identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (powyższe nastąpi poprzez 

zastosowanie IPD rozumianego jako proces diagnostyczno-współpracujący, 

który uwzględnia m.in. diagnozowanie potrzeb, w tym potrzeb szkoleniowych, 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach 

programu SSD . 

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 5 

0 pkt – projekt nie jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu SSD, 

5 pkt- projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu SSD. 

Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  

o dofinansowanie . Beneficjent zobligowany jest do jednoznacznego wskazania sposobu w jaki 

projekt jest komplementarny z inicjatywami ujętymi w ramach programu SSD. 

predyspozycji osobowościowych i możliwość doskonalenia zawodowego 

uczestnika. 

6. 

Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu są świadczone przez instytucje posiadające wpis 
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze 
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 
kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest 
każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie 
egzaminu).  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020 oraz pismem MIR znak: DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1  z 

dn. 09 lipca 2015 r. IZ RPO uwzględnia mechanizmy gwarantujące efektywność 

wsparcia w postaci szkoleń poprzez zapewnienie, iż szkolenie będzie 

prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych 

odpowiednim dokumentem i każdorazowo będzie to weryfikowane poprzez 

przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy lub 

uzyskania kwalifikacji czy kompetencji np. w formie egzaminu.   

7. 
    Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektu zgodne jest z zaleceniem Rady z dnia  

10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020 IZ RPO zapewnia, iż wsparcie spełnia podstawowe wymogi zapewniające 

wysoki standard stażu poprzez zapewnienie m.in., iż staż odbywa się na 

podstawie umowy (…), zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane 

w ramach programu stażu (…), stażysta wykonuje swoje obowiązki pod 

nadzorem opiekuna stażu (…), po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, 

uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu (…), staż trwa nie krócej 

niż 3 miesiące (…). 

8. 
Zaangażowanie trenera pracy jest obligatoryjne w przypadku  objęcia wsparciem w ramach projektu 
osoby niepełnosprawnej wymagającej jego  asysty. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020, IZ RPO zapewnia, iż w przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby 

 z niepełnosprawnościami zapewniane jest wsparcie trenera pracy, nie dłużej 

niż 24 miesiące. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. 
Założenie efektywności zatrudnieniowej wyższej niż wymagany minimalny 

próg dla każdej z grup docelowych. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-5 

Zgodnie z zapisami RPO WO na lata 2014-2020 poprzez kryteria wyboru projektów zostanie 

zapewnione, iż priorytetowo traktowane będą projekty zakładające efektywność zatrudnieniową 

wyższą niż wymagany minimalny próg. 

0 pkt- projekt nie zakłada efektywności zatrudnieniowej wyższej niż wymagany minimalny próg, 

1 pkt- projekt  zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej  

o 10%  wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej z grup docelowych, 

2 pkt- projekt  zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej  

o 20%  wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej z grup docelowych,  

3 pkt- projekt  zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej  

o 30%  wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej z grup docelowych, 

4 pkt- projekt  zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej  

o 40%  wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej z grup docelowych, 

5 pkt- projekt  zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej  

o 50%  wyższym niż wymagany minimalny próg dla każdej z grup docelowych. 

3. 

Projekt jest skierowany  co najmniej do 50% osób zamieszkałych na terenie 

co najmniej jednego z niżej wskazanych powiatów: powiatu prudnickiego, 

brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-5 

Województwo opolskie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem stopy bezrobocia pomiędzy 

poszczególnymi powiatami. Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. stopa bezrobocia dla całego 

województwa opolskiego wyniosła 9%. Najwięcej bezrobotnych w końcu grudnia 2016 r. 

zarejestrowanych było w powiecie prudnickim (13,7%), i kolejno: głubczyckim (13,4%), brzeskim 

(12,5%), nyskim (12%), , namysłowskim (11,8%).  

0 pkt-  projekt nie jest skierowany w co najmniej 50% do osób zamieszkałych na terenie co najmniej 

jednego z wyżej wskazanych powiatów ; 

1 pkt- projekt jest  skierowany w co najmniej 50% do osób zamieszkałych na terenie co najmniej 

jednego z wyżej wskazanych powiatów ; 

2 pkt – projekt jest  skierowany w co najmniej 60% do osób zamieszkałych na terenie co najmniej 

jednego z wyżej wskazanych powiatów; 

3 pkt- projekt jest  skierowany w co najmniej 70% do osób zamieszkałych na terenie co najmniej 

jednego z wyżej wskazanych powiatów; 

4 pkt - projekt jest  skierowany w co najmniej 80% do osób zamieszkałych na terenie co najmniej 

jednego z wyżej wskazanych powiatów; 

5 pkt - projekt jest  skierowany w co najmniej 90% do osób zamieszkałych na terenie co najmniej 

jednego z wyżej wskazanych powiatów. 

 

4. 

 

Projekt skierowany jest co najmniej do 20% osób zamieszkujących obszary 

wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. na gminy wskazane  

w Diagnozie wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0 lub 5 

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

się premiowanie wsparcia skierowanego do osób zamieszkujących obszary wiejskie  

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

rozwojowych, których ograniczenie wymaga interwencji państwa lub regionu. Przedmiotowy obszar 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

RPO WO 2014-2020, tj. Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, 

Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, 

Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice. 

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

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

Mając na uwadze powyższe, dodatkowe punkty będą mogły uzyskać projekty skierowane do: 

0 pkt – projekt nie jest skierowany w co najmniej 20 % do osób zamieszkujących obszary wiejskie o 

najtrudniejszej sytuacji rozwojowej;  

5 pkt - jest skierowany w co najmniej 20 % do osób zamieszkujących obszary wiejskie  

o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej. 

5. 

Osiągnięcie wartości wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu na poziomie wyższym niż  wymagany minimalny 

próg określony w Liście wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.2 

RPO WO 2014-2020. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-4 

Zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.2 RPO WO 2014-2020 w ramach 

projektu odsetek osób, które uzyskały kwalifikacje  po opuszczeniu programu powinien wynosić 

minimum 30%  osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo objętych wsparciem w projekcie.  

Priorytetowo traktowane będą projekty, w których wartość wskaźnika Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu określona została na poziomie wyższym niż  wymagany 

minimalny próg. 

0 pkt- projekt nie zakłada wartości wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu na poziomie wyższym niż  wymagany minimalny próg, 

1 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu  na poziomie co najmniej 45%, 

2 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu  na poziomie co najmniej 60%,  

3 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu  na poziomie co najmniej 75%, 

4 pkt- projekt zakłada realizację wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu  na poziomie co najmniej 90%. 
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OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020 

KONKURENCYJNY RYNEK PRACY 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczych 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

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

środków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Skuteczna realizacja działań w zakresie przyznawania środków finansowych  na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga, aby były one prowadzone przez 

podmioty posiadające doświadczenie w tym obszarze. 

Dwuletnie  doświadczenie w realizacji zadań dotyczących  przyznawania 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest okresem, który  

zapewnieni prawidłową realizację projektu. 

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

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających korzystanie  

z dofinansowania projektów większej liczbie Wnioskodawców.  

3. 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, 
poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 
a) kobiety, 
b) osoby niepełnosprawne, 
c) osoby po 50 roku życia, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach, 
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub  co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne  do 18 roku życia, 
g) migranci powrotni i imigranci. 

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

niż 10% wszystkich uczestników projektu.  

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

docelowa:  

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

zwłaszcza: 

a) kobiety, 
b) osoby niepełnosprawne, 
c) osoby po 50 roku życia, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach, 
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub  co najmniej 
jedno dziecko niepełnosprawne  do 18 roku życia, 
g) migranci powrotni i imigranci. 
 

Z uwagi na powyższe wsparcie kierowane do pozostałych grup zostaje 

ograniczone do minimum. 

 

Za osoby powyżej 29 roku życia uznaje się osoby, które w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia (od dnia 30 tych urodzin). 

4. 

 
 
 
Minimalny zakres informacji, które muszą zostać przedstawione przez beneficjenta we wniosku  
o dofinansowanie, obejmujące co najmniej: 
a) sposób i tryb rekrutacji uczestników projektu; 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata  

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

minimalny zakres informacji, które muszą zostać przedstawione przez 

beneficjenta we wniosku o dofinansowanie dotyczący m.in. rekrutacji, której 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

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

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

migrantów powrotnych i imigrantów3 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0 - 5 

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

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

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

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

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

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

zawodowej jedną z najbardziej marginalizowanych grup społecznych są osoby niepełnosprawne. 

Głównym czynnikiem ekonomicznej marginalizacji osób niepełnosprawnych jest brak popytu na ich 

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

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

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

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

                                                           
3Poprzez osobę , do której skierowany jest projekt rozumie się osobę, która przeszła pozytywnie etap rekrutacji i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.  

b) planowany zakres wsparcia doradczo-szkoleniowego;  
c) kryteria selekcji uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki na rozwój 

przedsiębiorczości; 
d) sposób i tryb monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia; 
e) zasady odwołania się uczestnika projektu od negatywnej decyzji beneficjenta. 

 

obowiązkowym elementem jest rozmowa z doradcą zawodowym w celu 

zweryfikowania predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, 

poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, usług doradczo- szkoleniowych o charakterze specjalistycznym 

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

tematyczny, metodyka nauczania, planowana liczba doradców i wykładowców, 

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

selekcji uczestników, którym zostaną przyznane środki na działalność 

gospodarczą, sposób monitorowania wsparcia finansowego oraz zasady 

odwołania się uczestnika projektu od negatywnej decyzji beneficjenta. 

 

5. 
Wnioskodawca w ramach projektu zobligowany jest do osiągnięcia wskaźnika produktu tj.: liczba osób 
pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w 
programie na poziomie co najmniej 40 osób. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Dotacje udzielane na założenie działalności gospodarczej wpłyną na rozwój 

przedsiębiorczości  województwa opolskiego. W związku z powyższym, projekt 

musi zakładać maksymalne wykorzystanie środków finansowych 

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

 w ramach dostępnej alokacji, liczby dotacji. 

Ponadto wprowadzenie niniejszego kryterium pozwoli na osiągnięcie wskaźnika 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie. 



Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020  
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

Wersja nr 25, marzec 2018 r. 

40 
 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. 

Projekt skierowany jest  co najmniej do 50% osób zamieszkujących obszary 

wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. na gminy wskazane w 

Diagnozie wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO 

WO 2014-20204,  tj. Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, 

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

Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0 -5 

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

się premiowanie wsparcia skierowanego do osób zamieszkujących obszary wiejskie  

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

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

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

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

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

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

zamieszkujących. Pozwoli to na niwelowanie różnic pomiędzy obszarami wiejskimi charakteryzującymi 

się najniższym rozwojem gospodarczo – społecznym a obszarami odznaczającymi się wysokim 

wskaźnikiem przedsiębiorczości, tj. przede wszystkim ośrodkami miejskimi. W rezultacie, może zostać 

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

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

powyższe, dotacje na założenie działalności gospodarczej w pierwszej kolejności będą mogły uzyskać 

osoby zamieszkujące obszary, o których mowa powyżej.  

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

o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej; 

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

o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej; 

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

o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej; 

                                                           
4Poprzez osobę , do której skierowany jest projekt rozumie się osobę, która przeszła pozytywnie etap rekrutacji i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

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

o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej; 

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

o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej; 

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

sytuacji rozwojowej. 
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OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

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

Profilaktyka raka jelita grubego 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Ograniczenie kosztów działań informacyjnych/edukacyjnych.  
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 
Koszty działań informacyjnych/edukacyjnych poniesione w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu stanowią nie więcej niż 30% wartości projektu. 
Powyższe odnosi się do działań informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako część 
działań merytorycznych projektu, a nie działań informacyjno/promocyjnych projektu 
wchodzących do katalogu kosztów pośrednich. 
 

2. 

 

Projekt jest zgodny z wymaganiami ustalonymi w Programie 

profilaktyki jelita grubego.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę oraz ewentualnych partnerów są 
zgodne z Programem profilaktyki jelita grubego, który jest załącznikiem do regulaminu 
konkursu. 
Zgodność z Programem profilaktyki jelita grubego opracowanym na poziomie kraju 
odnosi się do: 
1. wieku uczestników tj. – mężczyźni 50-65 lat oraz kobiety 50-60 lat niezależnie od 

wywiadu rodzinnego – osoby 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, 
u którego rozpoznano raka jelita grubego – osoby 25-49 lat z rodziny z zespołem 
Lyncha (tj. z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z 
polipowatością – HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie 
rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej 
na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania 
genetycznego 

2.  wymagań dot. personelu wykonującego badania, w tym świadczenia usług w 
oparciu o m.in. Evidence Based Medicine, 

3. wyposażenia w sprzęt i aparaturę, 
4. innych warunków realizacji badań za wyjątkiem odsetka osób poddawanych 

badaniu kolonoskopowemu w znieczuleniu. 

3. 
Projekt zakłada przeprowadzenie 100% badań kolonoskopowych 

w znieczuleniu/ sedacji.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

znieczulenia lub sedacji. 
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4. 

 

W ramach projektu uczestnik może raz skorzystać z danego 

badania profilaktycznego.  

Wniosek 

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

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

5. 

 Projekt realizowany jest w oparciu o analizę epidemiologiczną 

przeprowadzoną dla danego terytorium i grup docelowych 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej dla 
danego terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego 
programu elementów tj.:  
1. skali zapadalności na choroby,  
2. czynników  wykluczających z rynku pracy, 
3. wieku,  
4. płci,  
5. profilu zawodowego osób planowanych do objęcia programem zdrowotnym.   
Analiza powinna zostać opracowana przez wnioskodawcę na podstawie 
ogólnodostępnych danych. 
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu będzie uzależniona od 
zgodności planowanych działań z wynikami przeprowadzonej analizy. 

6. 

Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie 

zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie 

jest zagwarantowane ze środków publicznych (jeśli dotyczy). 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

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

7. 
Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o 

dofinansowanie projektu. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Dany podmiot może złożyć nie więcej niż jeden wniosek  o dofinansowanie projektu– 
niezależnie czy jako wnioskodawca czy partner projektu. 

8. 

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są 

realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot 
wykonujący działalność leczniczą oznacza podmiot leczniczy, tj.: 
1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla 
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,  

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

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

 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt preferuje świadczenie usług dla osób zamieszkałych  

w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub z 

obszarów wiejskich. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

2 0,2 lub 3 pkt 

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

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

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

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

2. 
Projekt zakłada włączenie badań profilaktycznych do badań 

pracowniczych.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

 

Preferowane będą działania, przyczyniające się do większej wykrywalności chorób 
nowotworowych. Stąd do badań pracowniczych możliwe jest włączenie kolonoskopii. 

0 pkt - projekt nie zakłada włączenia badań profilaktycznych do badań pracowniczych w 
co najmniej 50%. 

2 pkt - projekt zakłada włączenie w co najmniej 50% badań profilaktycznych do badań 
pracowniczych. 
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Badania profilaktyczne, o których mowa powyżej nie są obowiązkowe - o ich realizacji 
ostatecznie decyduje pacjent. Podczas wizyty lekarz odpowiedzialny za przeprowadzenie 
badań pracowniczych zobowiązany jest poinformować pracownika o możliwości 
wykonania dodatkowych badań profilaktycznych. W przypadku zgody, lekarz medycyny 
pracy wystawia skierowanie. Włączenie badań profilaktycznych do badań pracowniczych 
w ramach projektu w sposób wymierny będzie wpływać na: 
- zwiększenie wykrywalności nowotworów, 
- skrócenie czasu diagnostyki. 
Tym samym projekt przyczyni się do obniżenia kosztów społecznych i ekonomicznych 
diagnostyki i profilaktyki nowotworowej. 
Działania z zakresu medycyny pracy, do których realizacji zobowiązany jest pracodawca 
na podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1947 r. – Kodeks pracy  
oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy. 

3. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą a organizacjami 

pozarządowymi. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0,1 lub 2 pkt 

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

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

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

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

4. 

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

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 1 pkt 

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

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

1  pkt –  projekt realizowany w partnerstwie z partnerem społecznym reprezentującym 
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ. 
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5. 
Projekt zakłada świadczenie usług dla osób z terenów o 

zdiagnozowanym niskim poziomie zgłaszalności na badania.  

Wniosek 

 o dofinasowanie 
3 

0,3 lub 5 

pkt 

Preferencja dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób zamieszkałych na 
terenach o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania w zakresie profilaktyki 
raka jelita grubego wskazanych jako „białe plamy” przez Centralny Ośrodek 
Koordynujący przy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie,  

0 pkt – objęcie wsparciem do 20% osób z populacji z terenów wskazanych jako "białe 
plamy", 

3 pkt –  objęcie wsparciem więcej niż 20%, a mniej niż 40% osób z populacji z terenów 
wskazanych jako "białe plamy", 

5 pkt - objęcie wsparciem co najmniej 40% osób z populacji z terenów wskazanych jako 
"białe plamy". Wykaz terenów o szczególnie niskiej zgłaszalności stanowić będzie 
załącznik do regulaminu konkursu. 

6. 

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami 

współfinansowanymi  ze środków UE, krajowych lub innych 

źródeł. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 0,1 lub 3 pkt 

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

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

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

3 pkt - projekt zakłada komplementarność, z co najmniej dwoma lub więcej 

przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł. 

7. 

Projekt zakłada współpracę z co najmniej jednym podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
1 0 lub 1 pkt 

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

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

1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą 
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 
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8. 

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 

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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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

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

Profilaktyka raka piersi  

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Zwiększenie zgłaszalności na badania realizowane  w ramach 

Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, 

przez podmioty posiadające umowę z Narodowym Funduszem 

Zdrowia w ramach ww. programu. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Działania realizowane w ramach projektu będą służyły zwiększeniu zgłaszalności do 
udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach Populacyjnego 
programu wczesnego wykrywania raka piersi.  

2. 

W zakresie profilaktyki nowotworowej projekt zakłada objęcie 

wsparciem osoby, które wcześniej nie wykonywały badań 

mammograficznych. 

Wniosek 

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

Projekt zakłada, że co najmniej 20% uczestników będą stanowiły osoby, które nigdy nie 
wykonywały badań mammograficznych na podstawie informacji z SIMP. 

3. 
Projekt realizowany jest w oparciu o analizę epidemiologiczną 

przeprowadzoną dla danego terytorium i grup docelowych.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej dla 
danego terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego 
programu elementów tj.:  
1. skali zapadalności na choroby,  
2. czynników  wykluczających z rynku pracy, 
3. wieku,  
4. płci,  
5. profilu zawodowego osób planowanych do objęcia programem zdrowotnym.   
Analiza powinna zostać opracowana przez wnioskodawcę na podstawie 
ogólnodostępnych danych. 
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu będzie uzależniona od 
zgodności planowanych działań z wynikami przeprowadzonej analizy. 

4. 
Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o 

dofinansowanie projektu. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Dany podmiot może złożyć nie więcej niż jeden wniosek  o dofinansowanie projektu– 
niezależnie czy jako wnioskodawca czy partner projektu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt preferuje świadczenie usług dla osób zamieszkałych  

w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub z 

obszarów wiejskich. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

2 0,2 lub 3 pkt 

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

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

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

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

2. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą a organizacjami 

pozarządowymi. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0,1 lub 2 pkt 

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

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

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

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

3. 

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

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 1 pkt 

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

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

1  pkt –  projekt realizowany w partnerstwie z partnerem społecznym reprezentującym 
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ. 
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4. 
Projekt zakłada świadczenie usług dla osób z terenów o 

zdiagnozowanym niskim poziomie zgłaszalności na badania.  

Wniosek 

 o dofinasowanie 
3 

0,3 lub 5 

pkt 

Preferencja dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób zamieszkałych na 
terenach o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania w zakresie profilaktyki 
raka piersi wskazanych jako „białe plamy” przez Centralny Ośrodek Koordynujący przy 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie,  

0 pkt – objęcie wsparciem do 20% osób z populacji z terenów wskazanych jako "białe 
plamy", 

3 pkt –  objęcie wsparciem więcej niż 20%, a mniej niż 40% osób z populacji z terenów 
wskazanych jako "białe plamy", 

5 pkt - objęcie wsparciem co najmniej 40% osób z populacji z terenów wskazanych jako 
"białe plamy".  

Wykaz terenów o szczególnie niskiej zgłaszalności stanowić będzie załącznik do 
regulaminu konkursu. 

5. 

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami 

współfinansowanymi  ze środków UE, krajowych lub innych 

źródeł. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 0,1 lub 3 pkt 

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

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

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

3 pkt - projekt zakłada komplementarność, z co najmniej dwoma lub więcej 

przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł. 

6. 

Projekt zakłada współpracę z co najmniej jednym podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
1 0 lub 1 pkt 

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

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

1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą 
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 
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7. 

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w  tym  w  

szczególności miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-

gospodarcze. 

 

 

 

 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

1 
0, 2 lub 4 

pkt 

Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii  na  rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 

i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców 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 

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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OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020 

KONKURENCYJNY RYNEK PRACY 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

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

Profilaktyka raka szyjki macicy 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Ograniczenie kosztów działań informacyjnych/edukacyjnych.  
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Koszty działań informacyjnych/edukacyjnych poniesione w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu stanowią nie więcej niż 30% wartości projektu. 
Powyższe odnosi się do działań informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako część 
działań merytorycznych projektu, a nie działań informacyjno/promocyjnych projektu 
wchodzących do katalogu kosztów pośrednich. 

2. 

 

Test, którym wykonywane będzie badanie wykrywa co najmniej 2 

najczęstsze genotypy wirusa HPV. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

3. 

 

W ramach projektu uczestnik może raz skorzystać  z testu na 

wykrycie wirusa HPV.  

Wniosek 

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

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

4. 

W zakresie profilaktyki nowotworowej projekt zakłada objęcie 

wsparciem osoby, które wcześniej nie wykonywały badań 

cytologicznych. 

Wniosek 

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

Projekt zakłada, że co najmniej 20% uczestników będą stanowiły osoby, które nigdy nie 
wykonywały badań cytologicznych na podstawie informacji z SIMP. 

5. 
Projekt zakłada, że materiał do testu na wykrycie wirusa HPV 

pobierany jest wyłącznie przez wykwalifikowany personel.  

Wniosek  

o dofinasowanie 
Bezwzględny 

Projekt zakłada, że materiał do testu na wykrycie wirusa HPV pobierany jest wyłącznie 
przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w 
zakresie położnictwa i ginekologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji z położnictwa i 
ginekologii (lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji) lub położną.. 
Personel świadczy usługi m.in. w oparciu o Evidence Based Medicine. 
Ponadto w przypadku wyniku pozytywnego przeprowadzona jest konsultacja lekarska 
oraz ponowne badanie po 12 miesiącach. 
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6. 
Projekt realizowany jest w oparciu o analizę epidemiologiczną 

przeprowadzoną dla danego terytorium i grup docelowych.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej dla 
danego terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego 
programu elementów tj.:  
1. skali zapadalności na choroby,  
2. czynników  wykluczających z rynku pracy, 
3. wieku,  
4. płci,  
5. profilu zawodowego osób planowanych do objęcia programem zdrowotnym.   
Analiza powinna opierać się na właściwym regionalnym programie zdrowotnym (jeśli 
dotyczy) lub zostać samodzielnie opracowana przez wnioskodawcę na podstawie 
ogólnodostępnych danych. 
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu będzie uzależniona od 
zgodności planowanych działań z wynikami przeprowadzonej analizy. 

7. 

Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują 

świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest 

zagwarantowane ze środków publicznych. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

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

8. 
Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim programem 

zdrowotnym. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

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

9. 

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są 

realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot 
wykonujący działalność leczniczą oznacza podmiot leczniczy, tj.: 
1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla 
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,  

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

nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, posiadające w 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, 
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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. 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt preferuje świadczenie usług dla osób zamieszkałych w 

miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub z obszarów 

wiejskich. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

2 0,2 lub 3 pkt 

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

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

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

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

2. 

 

Projekt zakłada włączenie badań profilaktycznych do badań 

pracowniczych.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

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

0 pkt - projekt nie zakłada włączenia badań profilaktycznych do badań pracowniczych.  

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

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

3. 
W ramach projektu preferowane jest łączenie badania 

wykrywania wirusa HPV z badaniem cytologicznym. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 

0 lub 2 

 pkt 

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

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

2 pkt – projekt zakłada wykonanie całości badań wykrywania wirusa HPV w połączeniu z 

badaniami cytologicznymi. 

4. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą  a organizacjami 

pozarządowymi. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0,1 lub 2 pkt 

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

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

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

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

5. 
Projekt preferuje świadczenie usług zdrowotnych na obszarach 

tzw. „białych plam” w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. 

Wniosek 

 o dofinasowanie 
3 

0, 3 lub 5 

pkt 

Preferencja dotyczy świadczenia usług zdrowotnych na obszarach wskazanych jako 
„białe plamy” przez Centralny Ośrodek Koordynujący przy Centrum Onkologii - Instytut 
im. Marii Skłodowskiej - Curie, za wyjątkiem sytuacji, w których „biała plama” występuje 
na terenie miasta powyżej 100 000 ludności. 
0 pkt – objęcie wsparciem do 20% osób z populacji z terenów wskazanych jako "białe 
plamy", 
3 pkt –  objęcie wsparciem więcej niż 20%, a mniej niż 40% osób z populacji z terenów 
wskazanych jako "białe plamy", 
5 pkt - objęcie wsparciem co najmniej 40% osób z populacji z terenów wskazanych jako 
"białe plamy". 
Wykaz terenów o szczególnie niskiej zgłaszalności stanowić będzie załącznik do 
regulaminu konkursu. 
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6. 

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami 

współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych 

źródeł. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 0,1 lub 3 pkt 

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

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

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

3 pkt - projekt zakłada komplementarność z co najmniej dwoma lub więcej 

przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł. 

7. 

Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym 

reprezentującym interesy  i zrzeszającym podmioty świadczące 

usługi w zakresie POZ. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 1 pkt 

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

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

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

8. 

Projekt zakłada współpracę z co najmniej jednym podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń 

opieki zdrowotnej  w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
1 0 lub 1 pkt 

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

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

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

9. 
Projekt przewiduje realizację wsparcia również w godzinach 

popołudniowych i wieczornych oraz w soboty. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
1 0,1 lub 2 pkt 

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

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

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

10. 

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 

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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OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020 

KONKURENCYJNY RYNEK PRACY 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

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

Rehabilitacja medyczna ułatwiająca powrót do pracy 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Ograniczenie kosztów działań informacyjnych/edukacyjnych.  
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Działania o charakterze informacyjno/edukacyjnym stanowią nie więcej niż 20 % 
wartości projektu. 
Powyższe odnosi się do działań informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako część 
działań merytorycznych projektu, a nie działań informacyjno/ promocyjnych projektu 
wchodzących do katalogu kosztów pośrednich. 

2. 
Projekt realizowany jest w oparciu o analizę epidemiologiczną 

przeprowadzoną dla danego terytorium i grup docelowych.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej dla 
danego terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla danego 
programu elementów tj.:  
1. skali zapadalności na choroby,  
2. czynników  wykluczających z rynku pracy, 
3. wieku,  
4. płci,  
5. profilu zawodowego osób planowanych do objęcia programem zdrowotnym.   
Analiza powinna opierać się na właściwym regionalnym programie zdrowotnym (jeśli 
dotyczy) lub zostać samodzielnie opracowana przez wnioskodawcę na podstawie 
ogólnodostępnych danych. 
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu będzie uzależniona od 
zgodności planowanych działań z wynikami przeprowadzonej analizy. 

3. 

Świadczenia rehabilitacyjne są realizowane zgodnie  

z przepisami dla świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Świadczenia rehabilitacyjne muszą być realizowane zgodnie   z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 146 ust 1 pkt 1 i 3 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności zarządzenia         
nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013r.  
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza. 

4. 

Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują 

świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest 

zagwarantowane ze środków publicznych. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

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



Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020  
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

Wersja nr 25, marzec 2018 r. 

64 
 

5. 
Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim regionalnym 

programem zdrowotnym 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

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

6. 

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są 

realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący 
działalność leczniczą oznacza podmiot leczniczy, tj.: 
1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania 
działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,  

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

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

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

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

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

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

8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. 
oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej 
jako praktykę zawodową, o której mowa wart. 5 ww. ustawy. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami 

współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych 

źródeł. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 0,1 lub 3 pkt 

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

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

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

3 pkt - projekt zakłada komplementarność, z co najmniej dwoma lub więcej 

przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł. 

2. 

Projekt preferuje osoby pracujące zagrożone przedwczesnym 

opuszczeniem rynku pracy  z powodu czynników zdrowotnych 

wywołanych warunkami pracy. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0,1 lub 2 pkt 

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

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

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

2 pkt – osoby z grupy preferowanej stanowią powyżej 80% (liczone w stosunku do 

wszystkich uczestników projektu). 

3. Grupą docelową są osoby pracujące i/lub osoby bezrobotne. 
Wniosek o 

dofinansowanie 
2 0, 2 pkt  

Definicja osoby pracującej zgodna z definicją zawartą w dokumencie IZ RPO WO 2014-
2020 pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.  
Definicja osoby bezrobotnej zgodna z definicją zawartą w dokumencie IZ RPO WO 2014-
2020 pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.  
Uczestnikiem projektu może zostać osoba, w przypadku której lekarz specjalista uzna, że 
dzięki rehabilitacji medycznej będzie ona w stanie kontynuować pracę lub podjąć 
zatrudnienie. 

0 pkt - projekt nie jest skierowany w całości do osób pracujących i/lub bezrobotnych, 
2 pkt - projekt jest w całości skierowany do osób pracujących i/lub bezrobotnych. 
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4. 

Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym 

reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące 

usługi w zakresie POZ. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 1 pkt 

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

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

1  pkt –  projekt realizowany w partnerstwie z partnerem społecznym reprezentującym 
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ. 
Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie zasadność zawiązania  
w projekcie partnerstwa z ww. partnerem. 

5. 

Projekt zakłada współpracę z co najmniej jednym podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń 

opieki zdrowotnej   w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
1 0 lub 1 pkt 

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

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

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

6. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą a organizacjami 

pozarządowymi. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 

0,1, 2 lub 3 

pkt 

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

7. 

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w  tym  w  

szczególności miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-

gospodarcze. 

 

 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   
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Wniosek  

o dofinansowanie 

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

funkcje społeczno-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista miast średnich   tracących funkcje społeczno-

gospodarcze  wskazana  jest  w  załączniku  nr  2  do wspomnianego dokumentu. 

Dokument pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 

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

w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród 

miast wskazanych  

w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do 

dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast wskazanych w załączniku nr 1 
oraz listy miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast 
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wybrano to samo miasto. 
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OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020 

KONKURENCYJNY RYNEK PRACY 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

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

programów zdrowotnych 

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Ograniczenie kosztów działań informacyjnych/edukacyjnych.  
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Koszty działań informacyjno/promocyjnych poniesione w ramach kosztów 
bezpośrednich stanowią nie więcej niż poziom wskazany  w odpowiednim regionalnym 
programie polityki zdrowotnej/regulaminie konkursu. 
Powyższe odnosi się do działań informacyjno/edukacyjnych rozumianych jako część 
działań merytorycznych projektu, a nie działań informacyjno/promocyjnych projektu 
wchodzących do katalogu kosztów pośrednich. 

2. 
Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują 

obowiązkowych badań z zakresu medycyny pracy. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

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

3. 
Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim regionalnym 

programem zdrowotnym. 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Program polityki zdrowotnej to program o którym mowa w art. 5 pkt 29austawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Program zdrowotny podlega opiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji oraz zatwierdzeniu przez Ministerstwo Zdrowia dzięki czemu 
założone w nim działania można uznać za skuteczne, bezpieczne i efektywne i 
uzasadnione. 
Działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę oraz ewentualnych partnerów są 
zgodne z właściwym regionalnym programem zdrowotnym, który jest załącznikiem do 
regulaminu konkursu, a usługi zdrowotne są realizowane w oparciu o Evidence Based 
Medicine. 
Kryterium nie dotyczy w sytuacji braku odpowiedniego regionalnego programu 
zdrowotnego. 

4. 
Projekt realizowany jest w oparciu o analizę występowania 

niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy występowania 
niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.  
Analiza powinna opierać się na właściwym regionalnym programie zdrowotnym (jeśli 
dotyczy) lub zostać samodzielnie opracowana przez wnioskodawcę. 
Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji projektu będzie uzależniona od 
zgodności planowanych działań z wynikami przeprowadzonej analizy. 
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5. 

Wsparcie pracodawcy w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań 

organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji 

zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji działań mających na celu opracowanie 
 i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych w zakładzie pracy przyczyniających się do 
eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia pracowników. 

6. 

Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są 

realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą (jeśli dotyczy). 

Wniosek                

o dofinasowanie 
Bezwzględny  

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot 
wykonujący działalność leczniczą oznacza podmiot leczniczy, tj.: 

1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych 
dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,  

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

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

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

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

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

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

8. jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. 
oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej 
jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ww. ustawy. 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami 

współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych 

źródeł. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 0,1 lub 3 pkt 

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

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

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

3 pkt - projekt zakłada komplementarność, z co najmniej dwoma lub więcej 

przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE, krajowych lub innych źródeł. 

2.
Projekt przewiduje działania konsolidacyjne lub inne formy 
współpracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 

0 lub 2  
pkt 

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

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

3.

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

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 1 pkt 

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

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

1  pkt –  projekt realizowany w partnerstwie z partnerem społecznym reprezentującym 
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi   w zakresie POZ. 
Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie zasadność zawiązania  
w projekcie partnerstwa z ww. partnerem. 

4.

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

Wniosek                

o dofinasowanie 
1 0 lub 1 pkt 

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

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

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

5.

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą  a organizacjami 

pozarządowymi (jeśli dotyczy). 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 

0, 1, 2 lub 3 
pkt. 

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

0 pkt – projekt nie zakłada partnerstwa 

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

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

Punkty sumują się. 
Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie zasadność zawiązania  
w projekcie ww. partnerstw. 
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OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020 

KONKURENCYJNY RYNEK PRACY 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

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

Cel szczegółowy Dostosowanie potencjału przedsiębiorstw MSP i kwalifikacji ich pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki 

Usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  

Projekt zakłada wsparcie MSP działających w 

branżach   o największym potencjale kreowania 

miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje 

regionalne dla województwa opolskiego. 

Wniosek 

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 branże  
o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowane jako specjalizacje regionalne 
dla województwa opolskiego, to: 
 

•  chemiczna,  

•  budowlana wraz z przemysłem mineralnym   i usługami budowlanymi,  

•  maszynowa i elektromaszynowa,  

•  paliwowo-energetyczna,  

•  rolno- spożywcza,  

•  drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski, 

•  metalowa i metalurgiczna,  

•  usługi medyczne i rehabilitacyjne, 

•  usługi turystyczne, 

•  transport i logistyka.  
 Podstawą kwalifikowalności MSP do danej branży jest kod PKD (przeważająca 
działalność gospodarcza) wskazany  zarówno w: 
• Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i 
• Krajowym Rejestrze Sądowym, 
oraz stosowne oświadczenie, sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za 
poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada), w którym  przedsiębiorca wskazuje z 
jakiego/jakich kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty dochód. 
 
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok oświadczenie będzie 
składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu od rozpoczęcia 
działalności do momentu złożenia oświadczenia. 
 

2. 

Projekt zakłada możliwość dofinansowania 

wyłącznie usług rozwojowych realizowanych przez 

podmioty zarejestrowane w Bazie Usług 

Rozwojowych (Rejestrze Usług Rozwojowych). 

Wniosek 

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu  Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na 
lata 2014-2020 Baza Usług Rozwojowych (Rejestr Usług Rozwojowych) to  internetowa baza 
usług rozwojowych, obejmująca w szczególności rejestr podmiotów zapewniających należyte 
świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona     
w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy Usług Rozwojowych (Rejestru 
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Usług Rozwojowych). Ww. rejestr stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą Krajowy 
System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego szczegółowe zasady funkcjonowania 
określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu 
Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Baza Usług Rozwojowych (Rejestr Usług 
Rozwojowych)  umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:  
− publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi 
identyfikującymi te podmioty,  
− dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,  
− zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,  
− dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,  
− zapoznania się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług;  
 

3. 

Projekt zakłada, że co najmniej 43% wszystkich 

osób biorących udział w  projekcie będą stanowiły 

osoby o niskich kwalifikacjach. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z założeniami RPO WO na lata 2014-2020 jedną z preferowanych grup wsparcia w ramach 

interwencji   są pracownicy MSP o niskich kwalifikacjach.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu  Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na 

lata 2014-2020 pracownik o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie na 

poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych 

ISCED 2011 (UNESCO). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Liście 

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

wykształcenia jest określany  w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące 

do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. 

4. 

Projekt zakłada, że co najmniej 19% wszystkich 

osób biorących udział w  projekcie będą stanowiły 

osoby w wieku 50 lat i więcej. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z założeniami RPO WO na lata 2014-2020 jedną z preferowanych grup wsparcia w ramach 

interwencji są pracownicy MSP powyżej 50 roku życia. 

Do osób powyżej 50 roku życia zalicza się osoby, które w momencie przystąpienia do projektu mają 

ukończony 50 rok życia. 

5. 
Poziom dofinansowania kosztów usługi 

rozwojowej. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

IZRPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o podniesieniu poziomu dofinansowania do 80% dla 

wszystkich realizowanych usług rozwojowych w związku ze skierowaniem wsparcia jedynie do 

MSP działających w obszarze specjalizacji regionalnych. W związku z powyższym Beneficjent 

zapewnia, że poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej 

lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) nie przekracza 80% kosztów 

usługi rozwojowej.  

Poziom dofinansowania usług rozwojowych dla MSP wynosi: 

•  Mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł., 

•  Małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł., 

•  Średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł. 

Jednocześnie w ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę 

(przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 zł. 

6. 

Maksymalny okres weryfikacji dokumentów 

zgłoszeniowych oraz podpisania umowy wsparcia         

z przedsiębiorcą. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów zgłoszeniowych oraz podpisanie umowy wsparcia z 

przedsiębiorcą następuje w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez przedsiębiorcę 

poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów zgłoszeniowych. 
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu  Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na 

lata 2014-2020 umowa wsparcia, to umowa zawierana pomiędzy Beneficjentem a przedsiębiorcą, 

określająca warunki dofinansowania, realizacji i rozliczania usług rozwojowych. 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Projekt jest komplementarny z inicjatywami 

zaplanowanymi w ramach programu SSD. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 2 pkt 

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

2. 

Projekt preferuje wsparcie przedsiębiorców, którzy 

uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb 

rozwojowych lub planów rozwoju w ramach 

działania 2.2 PO WER 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 2 pkt 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu  Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na 
lata 2014-2020 przedsiębiorca, to podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584, z późn. zm.) 
 
Działanie 2.2 PO WER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz 

budowy przewagi konkurencyjnej na rynku zakłada realizację przez partnerów społecznych 
działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MSP                                    
(z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - o ile dotyczy), 
którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym m. in.: 
- identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia, 
- opracowania analizy potrzeb rozwojowych MSP, 
- przygotowania propozycji planów rozwojowych określających zakres działań. 
 
0 pkt – projekt zakłada, że mniej niż 30 % przedsiębiorców otrzymujących wsparcie w projekcie 
uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach 
działania 2.2 PO WER, 
2 pkt - projekt zakłada, że co najmniej 30 % przedsiębiorców otrzymujących wsparcie  
w projekcie uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju  
w ramach działania 2.2 PO WER. 
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Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

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

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

zawodowych 

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

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wszyscy uczestnicy projektów zostaną 

objęci Indywidualnym Planem Działania 

(za wyjątkiem osób realizujących IPD).  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

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

Outplacement obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników 

projektu.  

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

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

aktywizację zawodową każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (powyższe 

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

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

doskonalenia zawodowego uczestnika. Konsekwencją przygotowania IPD jest doradztwo zawodowe stanowiące 

również obligatoryjny element projektu. 

2. 

Warunki udzielania form wsparcia                

w ramach aktywizacji zawodowej, 

zgodnie z wymogami określonymi                 

w regulaminie konkursu  

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

•  szkolenia i kursy, 

•  staże i praktyki zawodowe, 

•  dodatek relokacyjny,  

•  subsydiowanie zatrudnienia, 
zostaną przedstawione w regulaminie konkursu. 

3. 

Warunki udzielania bezzwrotnego 

wsparcia finansowego. 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego nie przekracza 6-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)  
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia - przy czym o uzyskanie wsparcia może ubiegać się osoba, która 
spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:  

•  jest osobą z niepełnosprawnością,  

•  jest osobą powyżej 50 roku życia,  

•  jest kobietą,  

•  jest osobą o niskich kwalifikacjach, 

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

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

4. 

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

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

5. 
Wsparcie na tworzenie miejsc pracy  

w przedsiębiorstwach społecznych. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

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

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

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

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata     

2014-2020. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

2 3 4 5 6 

1. 

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

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 2 pkt 

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

2. 
Projekt zakłada wsparcie dla osób odchodzących z 
rolnictwa 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

0 pkt - projekt nie zakłada wsparcia dla osób odchodzących z rolnictwa, posiadających 
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin 
ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem 
 
2 pkt - projekt zakłada wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa, posiadających 
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin 
ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem 
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5 Efektywność zatrudnieniowa dot. osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze  względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3  

Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 
 
 

Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

 Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji 
osiągnięcie kryterium efektywności 
zatrudnieniowej5 (informującego o odsetku 
uczestników, którzy w okresie do trzech miesięcy 
następujących po dniu, w którym zakończyli udział 
w projekcie podjęli zatrudnienie) na poziomie: 

− co najmniej 39% dla kobiet, 

− co najmniej 33% dla osób z 
niepełnosprawnością,  

− co najmniej 38% dla osób o niskich 
kwalifikacjach, 

− co najmniej 30 %   dla osób długotrwale 
bezrobotnych , 

− co najmniej 43 %  dla osób 
niekwalifikujących się do żadnej z 
powyższych grup docelowych. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, konieczne jest stosowanie mechanizmów 

zapewniających, iż projekty realizowane w zakresie aktywizacji zawodowej uwzględniają kryteria wyboru 

projektów określające minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej, tj. odsetek osób 

podejmujących pracę po zakończeniu udziału w projekcie. 

Wskaźnik efektywności powinien zostać wyliczony na podstawie dwóch danych: Liczby osób, które podjęły 

zatrudnienie w stosunku do Liczby osób, które zakończyły udział w projekcie (w odniesieniu do odpowiedniej 

grupy docelowej). 

W przypadku wskaźników efektywności zatrudnieniowej, beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia we 

wniosku o dofinansowanie projektu w opisie metodologii monitoringu wskaźników (w wierszu pod 

wskaźnikiem) wartości liczbowych dla ww. składowych, na podstawie których zostały one obliczone. 
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6 Powyższy warunek nie ma  zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter  

kryterium  

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

2. 

Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, 
klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna 
prowadzi do zwiększenia liczby miejsc opieki 
prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub 
niepubliczną .6 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 RPO WO na lata 2014- 2020 przewiduje tworzenie nowych miejsc w placówkach sprawujących opiekę nad 

dziećmi do lat 3 (w tym w żłobkach i klubach dziecięcych), w szczególności, wobec największego 

zapotrzebowania, w ośrodkach miejskich. Upowszechnienia, zarówno wśród rodziców jak  

i podmiotów odpowiedzialnych za ten obszar działań, wymagają również nowe formy opieki nad małymi 

dziećmi, w tym usługi świadczone przez osoby fizyczne (opiekunowie dzienni, nianie).  

W przypadku żłobków i klubów dziecięcych wzrost będzie mierzony w stosunku do liczby miejsc ujętych  

w sprawozdaniu w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Natomiast w przypadku opiekuna dziennego będzie 

weryfikowany na podstawie liczby opiekunów w danej gminie, z którymi gmina posiada podpisaną umowę, 

w odniesieniu do roku poprzedzającego złożenie wniosku. Kryterium weryfikowane w oparciu  

o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. 
Okres finansowania działań realizowanych  
w ramach projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Finansowanie działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub 

klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna (w tym koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu 

opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka ) w ramach projektów współfinansowane 

jest ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Natomiast koszty związane z bieżącym 

świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 ( tj. koszty opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 

lub u dziennego opiekuna ponoszone przez opiekunów dzieci do zapłaty których jest zobowiązany rodzic) lub 

wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, które 

opłaca rodzic, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3), względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez 

okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowią kosztów związanych z zapewnieniem finansowania 

działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

4. 
Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 
jest realizowane w określonych formach i zgodnie 
ze standardami opieki nad dziećmi do lat 3.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest 

realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 

lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy  oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz 

dziennego opiekuna. 
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7 Dotyczy typu 4 projektu. 
8 Dotyczy typu 4 projektu 
9 Dotyczy typu 4 projektu 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter  
kryterium  

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

5. 

  Indywidualnym Planem Działania zostaną objęte (za 
wyjątkiem osób posiadających aktualne IPD): 

a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo 
pozostające poza rynkiem pracy ze względu 
na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w 
tym osoby, które przerwały karierę 
zawodową ze względu na urodzenie 
dziecka7. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

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

jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (powyższe nastąpi poprzez zastosowanie IPD 

rozumianego jako proces diagnostyczno-współpracujący, który uwzględnia m.in. diagnozowanie potrzeb,  

w tym potrzeb szkoleniowych, predyspozycji osobowościowych i możliwość doskonalenia zawodowego 

uczestnika. 

6. 

Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu 
są świadczone przez instytucje posiadające wpis do 
Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego 
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu 
na siedzibę instytucji szkoleniowej. Efektem 
szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 
kompetencji potwierdzonych odpowiednim 
dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest 
każdorazowo weryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia 
(np. w formie egzaminu8 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz pismem MIR znak: DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1 z 

dn. 09 lipca 2015 r. konieczne jest uwzględnienie mechanizmów gwarantujących efektywność wsparcia w 

postaci szkoleń poprzez zapewnienie, iż szkolenie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem i każdorazowo będzie to weryfikowane poprzez 

przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy lub uzyskania kwalifikacji czy kompetencji 

np. w formie egzaminu. 

7. 

Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach 

projektu zgodne jest z zaleceniem Rady z dnia 10 

marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz 

Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży9. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie musi spełniać podstawowe wymogi 

zapewniające wysoki standard stażu poprzez zapewnienie m.in., iż staż odbywa się na podstawie umowy (…), 

zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane w ramach programu stażu (…), stażysta wykonuje swoje 
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obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu (…), po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca 

osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu (…), staż trwa nie krócej niż 3 miesiące (…). 

8. 

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

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Trwałość rozumiana, jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenie usług w  zakresie opieki nad 

dziećmi do lat 3 dot. klubów dziecięcych oraz żłobków. Powyższe kryterium weryfikowane będzie po upływie 

okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu.  Trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż 

środki EFS. W przypadku opiekunów dziennych trwałość należy rozumieć jako świadczenie lub gotowość 

świadczenia opieki przez okres co najmniej dwóch lat od daty zakończenia projektu.  Zgodnie z RPO WO na 

lata2014-2020, wartość docelowa wskaźnika „Liczba tworzonych miejsc opieki(…), które funkcjonują 2 lata po 

uzyskaniu dofinansowania za środków EFS „do roku 2023 ma wynieść 90 . 
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10 Wnioskodawca na etapie rekrutowania do projektu ostatecznych odbiorców wsparcia, zobowiązany jest do udzielenia wsparcia w pierwszej kolejności osobom, których dochody nie przekraczają 
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter  
kryterium  

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

9. 

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

a) uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca 

opieki nad dziećmi do lat 3, w tym analizę 

uwarunkowań w zakresie zróżnicowań 

przestrzennych w dostępie do form opieki i 

prognoz demograficznych, 

b) warunki lokalowe, tj. wykorzystanie bazy 

lokalowej, w której będzie realizowana opieka nad 

dziećmi do lat 3, 

c) zasady rekrutacji uczestników do projektu 10, 

a) d) informacje dotyczące sposobu utrzymania 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. 

informacje, z jakiego źródła, innego niż środki 

europejskie, miejsca te będą utrzymane 

przez okres minimum 2 lat od daty 

zakończenia realizacji projektu po ustaniu 

finansowania EFS, a także planowane 

działania zmierzające do utrzymania 

funkcjonowania tych miejsc opieki po 

ustaniu finansowania EFS. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 określono minimalny zakres, który musi być 

przedstawiony przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. 

10. 

Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o 

dofinansowanie projektu w ramach  naboru, oraz 

nie więcej niż jeden, jako partner (jeśli dotyczy). 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie Wnioskodawców. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt zakłada tworzenie i utrzymanie nowych 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenach 

gmin gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest 

niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na 

miejsca.11 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 0 lub 5 

Kryterium ma na celu zapewnienie efektywnego wydatkowania środków oraz stworzenia trwałych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w regionie, w którym występuje największe zapotrzebowanie na wsparcie w przedmiotowym zakresie, 

zidentyfikowanym w oparciu o analizę uwarunkowań (stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu) przeprowadzoną 

na podstawie m.in. odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennego 

opiekuna, liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych oraz objętych opieką dziennego opiekuna na 1000 dzieci w 

wieku do lat 3, zróżnicowań przestrzennych w dostępie do miejsc opieki oraz potencjału i prognoz demograficznych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. 

 

Projekt będzie realizowany w ramach 

partnerstwa administracji publicznej  

i podmiotów ekonomii społecznej. 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 0 lub 3 

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

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, preferuje się wybór   projektów realizowanych w ramach partnerstw 

zawiązanych pomiędzy podmiotami administracji publicznej i ekonomii społecznej. 

0 pkt – projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy podmiotami administracji publicznej i ekonomii 
społecznej,  
3 pkt - projekt jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy podmiotami administracji publicznej i ekonomii 
społecznej.  
Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

3. 
Projekt jest komplementarny z inicjatywami 

zaplanowanymi w ramach programu SSD 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 0 lub 1 

0 pkt – projekt nie jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu SSD, 

1 pkt - projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu SSD. Powyższe kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zobligowany jest do 

jednoznacznego wskazania sposobu w jaki projekt jest komplementarny z inicjatywami ujętymi w ramach programu 

SSD. 

4. 

W ramach typu 1 i 2 projektów przewiduje się 

zatrudnienie osób, które uzyskały kwalifikacje 

opiekuna dziennego w ramach projektów 

realizowanych w POKL 2007-2013.   

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

1 0 lub 5 

0 pkt – projekt nie przewiduje zatrudnienia osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna dziennego w ramach projektów 

realizowanych w POKL 2007-2013. 

5 pkt - projekt przewiduje zatrudnienie osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna dziennego w ramach projektów 

realizowanych w POKL 2007-2013.  

Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Dotyczy typu 1 projektu. 
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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.: 

- porozumiewanie się w języku ojczystym, 

- porozumiewanie się w językach obcych, 

- kompetencje matematyczne i podstawowe, 

- kompetencje naukowo-techniczne, 

- kompetencje informatyczne, 

- umiejętność uczenia się, 

- kompetencje społeczne i obywatelskie, 

- inicjatywność i przedsiębiorczość, 

- świadomość i ekspresja kulturalna. 

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 osób12.  

 

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. 

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. 

                                                           
12 Limit 14 osób nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą liczbę osób w placówce. 
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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-

interwencyjnego do 14 osób13) spełniająca standardy przewidziane dla niej 

do spełnienia według Ustaw  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, natomiast pozostałe dzieci powinny zostać 

umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

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. 

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) rozszerzenie oferty wsparcia.  

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 

 

 

 

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 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 

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) 

                                                           
13 Limit 14 osób nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą liczbę osób w placówce. 
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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 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 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 (Dz. U. z 2014r. poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

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

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

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; 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem     

z niepełnosprawnością; 

h) osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

i) osoby niesamodzielne; 

j) 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; 

k) osoby korzystające z PO PŻ. 

 

0pkt –nieobejmowanie  wsparciem  osób  lub  rodzin  zagrożonych  ubóstwem  lub 

wykluczeniem z powodu więcej niż 1 przesłanki lub objęcie mniej niż 10% ww. grupy 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

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. 

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. 

7. 

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. 
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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 niesamodzielnymi 

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 wyłącznie dla osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościami/rodzin  

z dziećmi z niepełnosprawnościami. 

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 lub rodzin z dziećmi  

z niepełnosprawnościami. 

 

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. 

2.  
W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione finansowanie ze środków EFS miejsc 

świadczenia  usług opiekuńczych i 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 i asystenckich 

stworzonych przez danego beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 lata. 

3.  
W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione świadczenie usług opiekuńczych dla osób 

niesamodzielnych. 

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 opiekuńcze są świadczone dla osób 

niesamodzielnych. 
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4.  
W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniona deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych 

świadczonych dla osób niesamodzielnych (za wyjątkiem dzieci do lat 3). 

Wniosek 

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Realizowane projekty przewidują wyłącznie rozwój 

zdeinstytucjonalizowanych form opieki społecznej nad osobami 

niesamodzielnymi. 

Deinstytucjonalizacja usług to proces przejścia od opieki instytucjonalnej do 

usług świadczonych w społeczności lokalnej, realizowany w oparciu o 

„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 niesamodzielnym 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 niesamodzielnymi) wsparcie 
kierowane jest do osób zależnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych 
(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. 

5.  

 

 

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniony wzrost liczby miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych. 

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 świadczonymi w 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 usługami 

nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów 

faktycznych. 

 

Wsparcie dla zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych 

odbywa się poprzez zwiększanie liczby opiekunów świadczących usługi w 

miejscu zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych w społeczności lokalnej w formie: 

a) stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego; 
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b) stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. 

Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostępu 

do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych. 

6.  

 

 

 

 

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniony wzrost liczby miejsc świadczenia usług 

asystenckich. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby 

miejsc świadczenia usług asystenckich w społeczności lokalnej oraz liczby 

osób objętych usługami 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.  

7.  

 

 

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. 

8.  

 

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione zachowanie trwałości nowoutworzonych 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich. 

Wniosek 

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Zachowanie trwałości po zakończeniu realizacji projektu obejmuje co 

najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

9.  

 

 

 

 

 

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione, iż w pierwszej kolejności do wsparcia 

rekrutowane są osoby niesamodzielne o niskich dochodach. 

Wniosek                

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

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

społeczne w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi) wsparcie 

kierowane jest do osób zależnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych 

(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. Wnioskodawca na etapie 

rekrutacji do projektu zobligowany jest do rekrutowania w pierwszej 

kolejności osób niesamodzielnych, 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 niesamodzielnych, 

które nie spełniają kryterium dochodowego, Wnioskodawca zobowiązany 

jest do określenia kryteriów rekrutacji uwzględniające w szczególności 

sytuację materialną osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, 

rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej. 
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10.  

 

W ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzona indywidualna ocena sytuacji materialnej 

i życiowej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom usług 

asystenckich lub opiekuńczych jest poprzedzona każdorazowo indywidualną 

oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby 

niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. 

 
 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Projekt zakłada wsparcie dla osób niesamodzielnych 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 społeczne w 

zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi ) wsparcie kierowane jest do osób 

zależnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych (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. 

Preferuje się wsparcie dla osób niesamodzielnych 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. 
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: 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa  
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych; 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej  
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
i) CIS i KIS; 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych; 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie; 

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu 
społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny 
jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na 
następujące podgrupy: 

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                           
i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której  
zyski wspierają realizację celów statutowych; 

ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie 
pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę 
z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze; 

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003r. o dzielności pożytku publicznego i  
o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce 
wynosi nie więcej niż 50%. 

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 niesamodzielnych 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 niesamodzielnymi ) wsparcie kierowane jest do osób 

zależnych, w tym osób starszych  i niepełnosprawnych (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 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 2014r. o pomocy społecznej. 
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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 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). 
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OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 

INTEGRACJA SPOŁECZNA 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 
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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. 

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. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych 

dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej,  

2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  

3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i 

nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej 

ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w 

art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

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

2010 r. o instytutach badawczych,  

5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie 

zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie 

działalności leczniczej,  
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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. 

3. Kompleksowość wsparcia. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 

Wnioskodawca kieruje wsparcie zarówno do dzieci (w przedziale wiekowym 

6-18 lat) jak i osób w wieku 45-65 lat. 

 Zakres realizowanych działań dostosowany jest do indywidualnych potrzeb 

każdego uczestnika projektu.  

Kompleksowość wsparcia oznacza: 

- objęcie działaniami projektowymi osób z grup wiekowych: 6-18 lat oraz  

45-65 lat, 

- objęcie wsparciem grupy docelowej pakietem usług składającym się co 

najmniej z kilku form działań, np. badań diagnozujących  z poradnictwem  

w zakresie prawidłowego żywienia i/lub aktywnością fizyczną. 

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.   

5. Zasięg terytorialny projektu. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W celu efektywnego wydatkowania środków województwo opolskie zostało 

podzielone na 3 obszary, dla których w regulaminie konkursu zostanie 

wyodrębniona pula alokacji (zgodnie z podziałem przyjętym w Osi 

Priorytetowej VIII, dla działania 8.3). W świetle powyższego realizacja 

projektu może wyłącznie objąć terytorium jednego z obszarów: 

− obszaru północnego (powiat kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski), 

− obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski, 

prudnicki), 

− obszaru południowego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, 

krapkowicki, strzelecki). 
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6. 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. 

 

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, w szczególności w zakresie wsparcia osób w 

wieku 45-65 lat. 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. 

0 pkt – projekt nie przewiduje współpracy z jednostkami OPS/PCPR/organizacjami 

pozarządowymi,   w szczególności w zakresie wsparcia osób w wieku 45-65 lat i/lub 

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, w szczególności w zakresie wsparcia osób w wieku 45-65 lat i/lub 

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.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

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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OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 

INTEGRACJA SPOŁECZNA 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 
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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. 

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 
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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. 
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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. 
0 pkt - projekt nie zakłada współpracy z jednostkami AOS, 
2 pkt - projekt zakłada współpracę z jednostkami AOS. 
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LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

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). 

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. 
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LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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 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  
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LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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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OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 

INTEGRACJA SPOŁECZNA 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 
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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. 

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. 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. 
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oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę 
zawodową, o której mowa w art. 5 ww. ustawy. 

3. 
Kompleksowość wsparcia w ramach projektu. 
 

Wniosek 
o dofinansowanie 

Bezwzględny 

Zakres realizowanych działań dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika 
projektu.  
Kompleksowość wsparcia oznacza: 

objęcie wsparciem grupy docelowej pakietem specjalistycznych usług składającym się co 
najmniej z jednej z form działań, przypisanych do danego modułu, zgodnie z wymogami 
określonymi w  regulaminie konkursu. 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 szczepienia ochronne mogą być realizowane 
wyłącznie jako część kompleksowego projektu skierowanego do grupy docelowej, 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.  

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 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. 

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 świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla 
realizacji tego programu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe. 

6. Zasięg oddziaływania projektu. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W celu efektywnego wydatkowania środków województwo opolskie zostało podzielone na 3 obszary, 
dla których w regulaminie konkursu zostanie wyodrębniona pula alokacji (zgodnie  
z podziałem przyjętym w Osi Priorytetowej VIII, dla działania 8.3). W świetle powyższego realizacja 
projektu może wyłącznie objąć terytorium jednego z obszarów: 
� obszaru północnego (powiaty: kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski), 
� obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski, prudnicki), 
� obszaru południowego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki). 

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. 

 



Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020  
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

Wersja nr 25, marzec 2018 r. 

115 
 

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. 
Projekt przewiduje kompleksową opiekę okołoporodową. 
 

Wniosek  
o dofinansowanie 

2 
0 lub 3  

pkt 

Preferencje dla projektów, które oferują pakiet usług świadczonych w okresie ciąży, porodu, połogu 
i/lub opiekę nad noworodkiem.  
0 pkt  – projekt nie zakłada wsparcia w ww. zakresie 
3 pkt – projekt zakłada wsparcie w ww. zakresie 
Pakiet rozumiany jest jako zestaw usług składający się z co najmniej dwóch form działań 
skierowanych do matki i/lub noworodka.  

3. 
Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie  w przypadku 
ryzyka okołoporodowego. 
 

Wniosek  
o dofinansowanie 

2 
0 lub 3  

pkt 

Preferencje dla projektów, które oferują pakiet usług dedykowany dla: 
- kobiet z nieprawidłowym przebiegiem ciąży/porodu, zagrożonych wczesnym porodem/rodzących 
wcześnie  
i/lub  
- dzieci z ryzyka okołoporodowego, tj.: wcześniaków oraz dzieci                                         
z nieprawidłowo przebiegającej ciąży/porodu.  
0 pkt  – projekt nie zakłada dedykowanego wsparcia w ww. zakresie 
3 pkt – projekt zakłada dedykowane wsparcie w ww. zakresie. 
Pakiet rozumiany jest jako zestaw usług składający się z co najmniej dwóch form działań 
skierowanych do matki i/lub dziecka.  

4. 

Realizacja projektów zakładających kompleksowe 
wsparcie z zakresu wczesnego wykrywania wad 
rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością i/lub   z niepełnosprawnościami. 

Wniosek  
o dofinansowanie 

2 
0 , 1 lub3 

 pkt 

Preferencje dla projektów, których zakres wsparcia obejmuje działania związane z: 
� wczesnym wykrywaniem wad rozwojowych, 
� rehabilitacją wad rozwojowych dzieci zagrożonych nieprawidłowością rozwoju, edukacją 

skierowaną do opiekunów dzieci. 
0 pkt  – projekt nie zakłada wsparcia w ww. zakresie 
1 pkt – projekt zakłada wsparcia w zakresie 1 z ww. działań                                               
3 pkt –  projekt zakłada wsparcie w zakresie 2-3 z ww. działań. 

5. 

Preferencje dostępu do usług w ramach opieki 
okołoporodowej oraz wsparcia wczesnego wykrywania 
wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością i/lub   z niepełnosprawnościami. 
 

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 
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 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
� osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów  

i samotnie oczekuje na dziecko/ wychowuje dziecko. 

6. 

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. 

7. 
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. 

8. 

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 
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 opieki 
zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej ( 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

9. 

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 

10. 
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. 

11. 

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.  
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. 

12. 
Projekt w co najmniej 60% skierowany jest do osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
 

Wniosek  
o dofinansowanie 

2 
0 lub 5  

pkt 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wartości wskaźnika 
produktu. Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Listą 
wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 
0 pkt – projekt zakłada wsparcie dla przedmiotowej grupy na poziomie poniżej 60 %. 
5 pkt – projekt zakłada wsparcie dla przedmiotowej grupy na poziomie równym lub wyższym 60 %. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

13. 
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 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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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 lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

- osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
 

 

 

Wniosek              

 o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz wśród osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które 

skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym lub 

zdrowotnym. 

Efektywność społeczna odnosi się do odsetka uczestników projektu, którzy po zakończeniu 

udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i 

zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację. Efektywność społeczna 

mierzona jest wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie względem ich 

sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

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. 

2. 

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie kryterium 

efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:  

- osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym na poziomie minimum 22%, 

- osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz osób  z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie minimum 12%. 

 

Wniosek              

 o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym oraz wśród osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które 

skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. 

Efektywność zatrudnieniowa odnosi się do odsetka uczestników projektu, którzy podjęli 

zatrudnienie.  

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. 
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3. 

Wsparcie osób korzystających z usług aktywnej integracji o charakterze 

edukacyjnym obligatoryjnie zakończone jest nabyciem kompetencji lub 

uzyskaniem kwalifikacji.  

Wniosek                

 o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji 

zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się 

o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o  

efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 

Wykazywać należy wyłącznie kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:  

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 

konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 

który będzie poddany ocenie,  

b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 

konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 

przeprowadzonych działań projektowych,  

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,  

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 

udzielanego danej osobie.  

 

Nabyte kompetencje muszą być potwierdzone odpowiednim dokumentem i każdorazowo będą 

weryfikowane poprzez odpowiednie sprawdzenie przyswojonej wiedzy czy kompetencji. 

Warunkiem nabycia kompetencji jest zrealizowanie wszystkich etapów nabycia kompetencji 

(zestaw efektów uczenia się). Wnioskodawca 

we wniosku o dofinansowanie musi opisać standard wymagań (efekty uczenia się, które osiągną 

uczestnicy szkolenia) i sposób weryfikacji nabycia kompetencji (egzamin  

zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca, itd.) 

 

Walidacja – wieloetapowy proces sprawdzania, czy - niezależnie od sposobu uczenia się – efekty 

uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja poprzedza 

certyfikowanie. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia 

się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji.   

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

uznanie danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.  

 

53. 
Praca socjalna nie występuje  samodzielnie jako instrument aktywnej integracji o 

charakterze społecznym. 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 

Bezwzględny 
Biorąc pod uwagę kompleksowość wsparcia projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie 

są przyjmowane do dofinansowania. 

4. 

 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ustawie 

z dn. 12.03.2003r. o pomocy społecznej nie mogą wdrażać samodzielnie 

instrumentów aktywizacji zawodowej.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wdrażanie tych instrumentów  w ramach projektów jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej jest  możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji 

zawodowej. 

5. 

Proces wsparcia osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu  

o ścieżkę reintegracji  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Ścieżka reintegracji jest tworzona indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska lub 

lokalnych społeczności z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 

predyspozycji oraz potrzeb. 

6. 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. 

7. 
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. 
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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 

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) 

 

4. 
Minimum 30% uczestników projektu, którzy skorzystali ze wsparcia  

w ramach usług aktywnej integracji uzyska kwalifikacje. 

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.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

Zasady dotyczące sposobu definiowania i monitorowania faktu uzyskiwania kwalifikacji 

zostaną określone w regulaminie konkursu/procedurze pozakonkursowej.  

a 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. 

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). 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

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.   

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

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. 

c) osoby przebywające w 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; 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden  

z rodziców lub opiekunów nie pracuje  ze względu na konieczność 

sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 

kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

i) osoby niesamodzielne; 

j) 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; 

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 

 

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  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

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. 

 

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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Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. 

Tryb wyboru konkursowy 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Realizacja projektu  jest zawężona do terytorium jednego z obszarów, tj.: 

-obszaru północnego  (powiaty: kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski), 

-obszaru środkowego (obszar 1: powiaty  opolski, grodzki-miasto Opole, obszar 2: powiaty nyski, 

prudnicki),  

-obszaru południowego (głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki). 

OWES składa wniosek o dofinansowanie, który obejmuje wsparciem (teren, grupy docelowe) 

minimum 1 z wskazanych wyżej obszarów.  

Na terenie  każdego z w/w obszarów usługi wsparcia ekonomii społecznej może świadczyć 

wyłącznie jeden podmiot / OWES. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W okresie programowania 2007-2013 dokonano podziału województwa 

opolskiego na 3 obszary mając na względzie specyfikę każdego z nich oraz 

zwiększenie efektywności wykorzystania pomocy poprzez udzielenie wsparcia 

przez OWES na każdym z tych obszarów.  

Spełnienie powyższego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

2. 
Akredytacja ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług 

wsparcia ekonomii społecznej 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Wnioskodawcy posiadający 

najpóźniej  na dzień przed dniem  podpisania umowy  o dofinansowanie 

akredytację ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego dla wszystkich 

typów usług wsparcia ekonomii społecznej. Niniejsze kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu poprzez 

złożone przez Wnioskodawcę w treści wniosku oświadczenie o zamiarze 

uzyskania akredytacji lub jej posiadaniu. Jednocześnie warunkiem podpisania 

umowy o dofinansowanie będzie posiadanie najpóźniej na dzień przed dniem 

jej podpisania przez dany OWES akredytacji ministra właściwego ds. 

zabezpieczenia społecznego, dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii 

społecznej. 

3. 

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

- obszaru północnego  (powiaty kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski), 

- obszaru środkowego (obszar 1: powiaty  opolski, grodzki-miasto Opole,  obszar 2: powiaty nyski, 

prudnicki), 

- obszaru południowego (głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki). 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W okresie programowania 2007-2013 dokonano podziału województwa 

opolskiego na  3 obszary mając na względzie specyfikę każdego z nich. Wsparcie  

w ramach realizowanych projektów powinno zatem być kierowane do grup 

docelowych z terenu każdego  z tych obszarów. Pozwoli to na skupienie 

wsparcia na zasobach ludzkich (osoby fizyczne – uczestnicy projektów), które 

zamieszkują, koncentrują swój ważny interes życiowy (pracują, uczą się) na 

terenie każdego z obszarów oraz podmiotach ekonomii społecznej działających 

(posiadających siedzibę) na terenie danego obszaru.  
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Spełnienie powyższego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

4. 

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną ) na terenie danego obszaru, 

tj.: 

- obszaru północnego  (powiaty: kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski), 

- obszaru środkowego (obszar 1: powiaty  opolski, grodzki-miasto Opole, obszar 2: powiaty nyski, 

prudnicki), 

- obszaru południowego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki). 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Lokalizacja biura projektu na terenie jednego z obszarów pozwoli na 

zapewnienie uczestnikom projektu (osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym, podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność na terenie 

jednego z obszarów) ułatwionego dostępu do  kadry projektu, dokumentacji, 

bez konieczności ponoszenia kosztów dojazdów poza obszar najbliższych miast 

powiatowych.  

Biuro projektu powinno zostać zlokalizowane na obszarze realizacji projektu.  

Spełnienie powyższego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

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

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Maksymalna wartość projektu w odniesieniu do danego obszaru została 

zróżnicowana ze względu na specyfikę potrzeb w obszarze w zakresie rozwoju 

ekonomii społecznej. Podział środków został dokonany w oparciu    

o analizę liczby osób w rodzinach otrzymujących świadczenia z pomocy 

społecznej, liczby osób bezrobotnych oraz liczby podmiotów ekonomii 

społecznej działających w powiatach na terenie danego obszaru. 

6. 

 

Maksymalna wartość dofinansowania  dla obszaru środkowego wynosi   8 308  553,28 zł w  tym : 

- dla obszaru 1: powiaty  opolski, grodzki-miasto Opole – 3 686 556,77 zł  

- dla obszaru 2: powiaty nyski, prudnicki   – 4 621 996,51 zł.  

 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Maksymalna wartość projektu w odniesieniu do danego obszaru została 

zróżnicowana ze względu na specyfikę potrzeb w obszarze w zakresie rozwoju 

ekonomii społecznej. Podział środków został dokonany w oparciu    

o analizę liczby  osób w rodzinach otrzymujących świadczenia z pomocy 

społecznej, liczby osób bezrobotnych oraz liczby podmiotów ekonomii 

społecznej działających w powiatach na terenie danego obszaru. 

Spełnienie powyższego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

 

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

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Maksymalna wartość projektu w odniesieniu do danego obszaru została 

zróżnicowana ze względu na specyfikę potrzeb w obszarze w zakresie rozwoju 

ekonomii społecznej.  Podział środków został dokonany w oparciu    

 o analizę liczby osób w rodzinach otrzymujących świadczenia z pomocy 

społecznej, liczby osób bezrobotnych oraz liczby podmiotów ekonomii 

społecznej działających w powiatach na terenie danego obszaru. 

8. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W projektach dla OWES obszaru północnego i południowego  wsparciem 

objętych zostanie co najmniej po 560 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z każdego z ww. obszarów. 

W projekcie  dla OWES obszaru środkowego wsparciem objętych zostanie co 

najmniej: 
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- dla obszaru 1: powiaty opolski, grodzki – miasto Opole: 470 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

- dla obszaru 2: powiaty nyski, prudnicki: 650 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym.  

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z 

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

Spełnienie powyższego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

9. Projekt skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W projektach dla OWES obszaru północnego i południowego  wsparciem 

objętych zostanie co najmniej Po 45 podmiotów ekonomii społecznej  

z każdego z ww. obszarów. 

W projekcie dla OWES obszaru środkowego wsparciem objętych zostanie co 

najmniej: 

- dla obszaru 1: powiaty opolski, grodzki – miasto Opole: 38 podmiotów 

ekonomii społecznej, 

- dla obszaru 2: powiaty nyski, prudnicki: 52 podmioty ekonomii społecznej.  

Definicja podmiotu ekonomii społecznej zgodnie z Listą wskaźników na 

poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 

Spełnienie powyższego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie.               

10. 
Okres realizacji projektu dla obszaru północnego i południowego  wynosi  min. 36 m-cy. 

Okres realizacji projektu dla obszaru środkowego (zarówno obszar 1 jak i obszar 2) wynosi 60 m-cy. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W odniesieniu do obszaru północnego i południowego bada się, czy 

wnioskodawca zapewnił minimalny okres realizacji projektu na poziomie 36 

miesięcy.  

Celem zapewnienia spójności i komplementarności wsparcia jak również 

ciągłości w dostępie do usług wsparcie ekonomii społecznej na obszarze 

środkowym, podjęto decyzję o  60 miesięcznym okresie realizacji wsparcia na 

tym obszarze.  

Spełnienie powyższego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

11. 

W ramach projektu OWES zapewnia udzielanie wsparcia doradczego  m. in. w zakresie 

wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych/dotacji dla przedsiębiorstw społecznych dla 

działających spółdzielni socjalnych powstałych lub wspartych w perspektywie finansowej 2007-

2013 oraz zapewnia, iż  będzie współpracował  z pośrednikami finansowymi  oferującymi 

instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Celem wprowadzenia niniejszego kryterium jest zapewnienie świadczenia przez 

OWES profesjonalnych usług  nie tylko w zakresie świadczenia wsparcia 

bezzwrotnego ale także   informowania przedsiębiorstw społecznych (w tym 

spółdzielni socjalnych powstałych w poprzednim okresie programowania)  

o możliwości  korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych  

wspomagających rozwój tych przedsiębiorstw.  

12. 

 

 

W ramach projektu OWES gwarantuje realizację wszystkich typów operacji przewidzianych do 

wsparcia w trybie konkursowym.  

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

OWES powinien świadczyć wysokiej jakości usługi zarówno w obszarze 

inkubacyjnym i animacyjnym jak również w zakresie tworzenia miejsc pracy w 

sektorze ekonomii społecznej  m.in. poprzez udzielenie  wsparcia finansowego 

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  wsparcie dla  tych  osób 
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poprzez podmioty ekonomii społecznej Istotną rolą OWES będzie także 

podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników 

podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie danego obszaru.  

Zatem w ramach realizowanego projektu wszystkie usługi wsparcia podmiotów 

i osób w sektorze ekonomii społecznej powinny być realizowane łącznie, w 

sposób komplementarny, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb każdego z 

obszarów.  

13. Komplementarność z projektami realizowanymi w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Projekt obejmuje wsparciem osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które skorzystały z projektów w ramach działania 8.2 Włączenie 

społeczne, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach 

działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.  

Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić na etapie rekrutacji do projektu 

preferencje dla ww. osób. 

 

14. 

OWES dla obszaru północnego zobowiązuje  się średniorocznie do osiągnięcia w ramach 

realizowanego projektu niżej wskazanych wskaźników efektywnościowych: 

a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej (usług 
inkubacyjnych): 

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

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

iii)  wskaźnik 3: liczba  miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych 
w definicji przedsiębiorstwa społecznego 10; 

iv)    wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 
publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES 4; 

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

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

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

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

OWES zobligowany jest do świadczenia wysokiej jakości usług oraz osiągania 

wskaźników efektywnościowych określonych w standardach akredytacji 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wskaźniki te powinny zostać 

określone indywidualnie dla każdego  z obszarów tak aby ich wdrożenie jak 

najlepiej przyczyniło się do rozwoju ekonomii społecznej na tym obszarze.    

W odniesieniu do obszaru północnego można zaobserwować relatywnie  małą 

liczbę podmiotów ekonomii społecznej w stosunku do pozostałych obszarów. W 

powiecie namysłowskim, przykładowo, w 2014r. działały 4 podmioty ekonomii 

społecznej a w powiecie oleskim 9 PES. Dlatego też podjęto decyzje    o 

skierowaniu do obszaru północnego najwyższej alokacji przy równoczesnym 

wymogu  osiągnięcia najwyższych wskaźników w zakresie usług animacyjnych    

i inkubacyjnych. Zwiększenie liczby PES pozytywnie wpłynie na zmniejszenie 

zjawiska ubóstwa i co za tym idzie wykluczenia społecznego w obszarze.  

Jednocześnie obszary nie różnią  się znacznie między sobą w zakresie liczby osób 

korzystających  z pomocy społecznej oraz liczby osób bezrobotnych.  

 

15 

W odniesieniu do usług  wspierania ekonomii społecznej o charakterze biznesowym  istnieje 

możliwość  aby OWES realizował wsparcie wykraczające poza teren danego obszaru (zgodnie  

z podejściem popytowym). OWES dla danego obszaru nie może jednak objąć wsparciem więcej niż 

20% podmiotów ekonomii społecznej spoza obszaru na terenie, którego realizuje projekt. W takim 

przypadku dany OWES jest zobligowany poinformować o podjętych działaniach OWES właściwy dla 

obszaru na terenie  którego realizuje działania  o charakterze biznesowym. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W okresie programowania 2007-2013 dokonano podziału województwa 

opolskiego na 3 obszary mając na względzie specyfikę każdego z nich  oraz 

zwiększenie efektywności  wykorzystania pomocy poprzez udzielenie wsparcia 

przez OWES na każdym z tych obszarów. Jednakże korzystanie przez podmioty 

ekonomii społecznej ze wsparcia  w ramach danego OWES nie powinno 

wykluczać możliwości korzystania przez te podmioty ze wsparcia realizowanego 

w ramach systemu popytowego. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowanie  
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na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie (w przypadku, kiedy OWES 

zdeklaruje realizację usług o charakterze biznesowym na obszarze  

przekraczającym zasięg terytorialny  danego obszaru). 

16. 

OWES dla obszaru środkowego  zobowiązuje się do osiągnięcia w ramach realizowanego projektu 

niżej wskazanych wskaźników efektywnościowych: 

 

Dla obszaru 1: powiaty  opolski, grodzki-miasto Opole: 

a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej (usług 

inkubacyjnych): 

i)  wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES  wypracowały założenia 

co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 15; 

ii)   wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej 

realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 25; 

iii)  wskaźnik 3: liczba  miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych 

w definicji przedsiębiorstwa społecznego 34; 

iv)    wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES 7; 

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

i)      wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku 

działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych 7;  

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

średniorocznie. 

 

Dla obszaru 2: powiaty nyski, prudnicki:  

a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej (usług 

inkubacyjnych): 

i)  wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES  wypracowały założenia 

co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 21; 

ii)   wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej 

realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 35; 

iii)  wskaźnik 3: liczba  miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych 

w definicji przedsiębiorstwa społecznego 46; 

iv)    wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES 11; 

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

i)      wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku 

działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych 11;  

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

średniorocznie. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

OWES zobligowany jest do świadczenia wysokiej jakości usług oraz osiągania 

wskaźników efektywnościowych określonych w standardach akredytacji 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wskaźniki te powinny zostać 

określone indywidualnie dla każdego  z subregionów tak aby ich wdrożenie jak 

najlepiej przyczyniło się do rozwoju ekonomii społecznej na tym obszarze. W 

odniesieniu do obszaru środkowego zaobserwowano największą liczbę 

działających podmiotów ekonomii społecznej tj. 165  spośród 259  

w województwie.. Trzy obszary województwa  nie różnią  się znacznie między 

sobą w zakresie liczby osób korzystających  z pomocy społecznej oraz wskaźnika 

liczby osób bezrobotnych w stosunku do liczby ludności. 

Jednocześnie w związku z koniecznością dokonania podziału obszaru 

środkowego województwa na obszar  

1: powiaty  opolski, grodzki-miasto Opole oraz obszar  

2: powiaty nyski, prudnicki  dokonano adekwatnego podziału wskaźników  

efektywnościowych .Dokonując powyższego uwzględniono  liczbę osób w 

rodzinach objętych pomocą społeczną, liczbę  osób bezrobotnych oraz liczbę 

podmiotów ekonomii społecznej.  
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17. 

OWES dla obszaru południowego  zobowiązuje  się średniorocznie  do osiągnięcia w ramach 

realizowanego projektu niżej wskazanych wskaźników efektywnościowych: 

a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej (usług 
inkubacyjnych): 

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

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

iii)  wskaźnik 3: liczba  miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych 
w definicji przedsiębiorstwa społecznego  10; 

iv)    wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 
publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES  3; 

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

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

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

 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

OWES zobligowany jest do świadczenia wysokiej jakości usług oraz osiągania 

wskaźników efektywnościowych określonych w standardach akredytacji 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wskaźniki te powinny zostać 

określone indywidualnie dla każdego z obszarów tak aby ich wdrożenie jak 

najlepiej przyczyniło się do rozwoju ekonomii społecznej na tym obszarze.    

W odniesieniu do obszaru południowego zaobserwowano relatywnie  

równomierne, w porównaniu z pozostałymi obszarami,  zróżnicowanie  

w zakresie liczby PES w poszczególnych powiatach tj. od 22 PES w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim do 8 PES w powiecie krapkowickim. . Jednocześnie 

obszary nie różnią  się znacznie między sobą w zakresie liczby osób 

korzystających  z pomocy społecznej oraz liczby osób bezrobotnych.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.  Kontynuacja wsparcia z perspektywy finansowej 2007-2013. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
3 0 lub 5 

Wnioskodawca oferuje kontynuację wsparcia z perspektywy finansowej 2007-2013 na rzecz ekonomii 

społecznej w woj. opolskim. 

0 pkt – wnioskodawca nie zakłada kontynuacji wsparcia 

5 pkt –  wnioskodawca zakłada kontynuację wsparcia 

2. 

Wnioskodawca w ramach projektu gwarantuje utworzenie 

dodatkowych miejsc pracy powyżej określonej w kryteriach 

bezwzględnych minimalnej  liczby miejsc pracy utworzonych             

w przedsiębiorstwach społecznych. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
3 0 lub 2 lub 5 

0 pkt – projekt nie zakłada tworzenia dodatkowych miejsc pracy ponad wymagany w konkursie 

minimalny poziom;  

2 pkt -  projekt zakłada tworzenie  dodatkowo od 1 do 9 miejsc pracy na terenie danego obszaru; 

5 pkt- projekt zakłada tworzenie dodatkowo co najmniej 10 miejsc pracy na terenie danego obszaru; 

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej poddając się procesowi akredytacji  zobowiązały się  do osiągania 

standardów efektywnościowych dotyczących tworzenia określonej liczby miejsc pracy  

w powiatach ziemskich i grodzkich.  Dlatego celem wsparcia OWES w osiąganiu tych standardów 

Instytucja Zarządzająca będzie preferowała projekty  w ramach których będą tworzone dodatkowe 

miejsca pracy (powyżej wskaźników określonych w kryteriach bezwzględnych). 

3. 

Wsparciem w realizowanym projekcie zostaną objęte osoby 

opuszczające placówki, o których mowa w art. 88 ust 1 ustawy  

z dn. 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej oraz osoby 

opuszczające pieczę zastępczą w rozumieniu zapisów ustawy z dn. 

09 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 5 

Zgodnie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2015 w ramach systemu wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej proces usamodzielnienia rozpoczęło 582  wychowanków. 

Wyżej wskazane osoby są narażone na zjawisko wykluczenia społecznego oraz często ponownie stają 

się klientami pomocy społecznej. Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić na etapie rekrutacji do 

projektu preferencje dla osób opuszczających placówki oraz pieczę zastępczą. 

0 pkt – wsparciem nie są objęte wskazane osoby 

5 pkt - wsparciem są objęte wskazane osoby 

4. 

OWES zagwarantuje, iż co najmniej  20% osób zakwalifikowanych 

do otrzymania wsparcia finansowego  (dotacja na utworzenie 

miejsca pracy)  będą stanowiły osoby z III profilu pomocy. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 3 

Niniejsze kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia na osoby najbardziej oddalone od rynku pracy 

poprzez zagwarantowanie, iż  uczestnicy projektu dla których ustalono  III profil pomocy zgodnie z 

ustawą z dn. 20 kwietnia  2004r. o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą premiowanie 

przy dostępie do dotacji na utworzenie miejsc pracy. Zgodnie z informacją o sytuacji na rynku pracy wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2016 na koniec tego roku zrejestrowanych było 32 419 osób bezrobotnych, 

spośród których 11 243 osób   zakwalifikowano do III profilu pomocy. 

0 pkt-  projekt nie zakłada, iż  co najmniej 20% osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia 

finansowego będą stanowiły osoby z III profilu pomocy, 

3 pkt -  projekt  zakłada, iż  co najmniej 20% osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia 

finansowego będą stanowiły osoby z III profilu pomocy. 

Kryterium zostanie zweryfikowanie na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. 
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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. 
W ramach realizowanego projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni 

stworzenie regionalnej sieci współpracy OWES działających na Opolszczyźnie. 

Wniosek o 

dofinansowanie 
bezwzględne 

Dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym niezwykle istotne 

jest stworzenie platformy do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 

Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej działającymi na poziomie 

poszczególnych obszarów województwa. Działania OWES powinny zostać 

skoordynowane tak aby były ze sobą spójne i wpisywały się w politykę regionu 

w obszarze ekonomii społecznej.  

Powyższe zostanie zrealizowane w ramach projektu pozakonkursowego 

poprzez: - 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 poprzez pomoc w realizacji 

działań animacyjnych prowadzonych przez OWES.   

2. 

W ramach realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni 

stworzenie minimum jednej regionalnej sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) jak 

również zainicjuje minimum 3 spotkania rocznie celem nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami 

ekonomii społecznej a podmiotami ze sfery biznesu; oraz będzie monitorować  włączanie podmiotów 

ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);   

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne  

   Dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie niezwykle istotne jest 

wykorzystanie rozwiązań  takich jak franczyza społeczna czy rozwój sieci 

podmiotów ekonomii społecznej – stworzenie sieci tych podmiotów, w której 

możliwa będzie wymiana informacji, dobrych praktyk, know-how. Powyższe 

rozwiązanie umożliwi wprowadzenie w regionie w szerokim zakresie innowacji 

w obszarze es (franczyza społeczna – wykorzystanie tego modelu przez pes 

województwa opolskiego) jak również (poprzez umożliwienie wymiany 

informacji na poziomie regionalnym) na wypracowanie nowych rozwiązań  

w obszarze es.   Z punktu widzenia specyfiki regionu zasadne jest stworzenie 

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. Jednocześnie 

ROPS, w uzupełnieniu do wyżej wskazanych działań, będzie na terenie każdego 
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z  3 obszarów inicjował spotkania ( minimum 1rocznie na terenie danego 

obszaru) celem nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii 

społecznej a przedsiębiorcami. 

3. 

W ramach realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni 

stworzenie regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej  o charakterze 

reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji 

oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług.  

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne 

W województwie opolskim (zgodnie z danymi ROPS za rok 2014 ) funkcjonują 2 

Zakłady Aktywizacji Zawodowej, 2 Centra Integracji Społecznej, 15 Warsztatów 

Terapii Zajęciowej, 13 Klubów Integracji Społecznej. Dlatego też niezbędne jest 

stworzenie sieci kooperacji tych podmiotów, celem umożliwienia  im    wymiany 

informacji i doświadczeń. Powyższe działanie będzie ponadto spójne z ze 

wsparciem wdrażanym w Działaniu 8.2 RPO WO. 

4. 

W ramach realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni 
zainicjowanie (7 inicjatyw) oraz monitorowanie współpracy nawiązanej pomiędzy jednostkami 
systemu pomocy społecznej, podmiotami ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, 
OWES, instytucjami rynku pracy jak również powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomia 
społeczną  na poziomie regionalnym.   

 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne 

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. 

5. 

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.   

 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne 

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. 

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), stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. W ramach projektu  zapewnione będzie 
również wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i 
współpraca z OWES w tym zakresie. 

 

 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględne 

Dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym niezbędne jest 

zaangażowanie instytucji szczebla gminnego i powiatowego, lokalnych 

organizacji i liderów. Dla wdrożenia powyższego postulatu konieczne jest 

umocowanie ekonomii społecznej na poziomie lokalnym  poprzez tworzenie 

lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej. Równie istotne jest stosowanie 

klauzul społecznych  w zamówieniach publicznych oraz zlecenie realizacji zadań 

publicznych podmiotom ekonomii społecznej.  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 
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istotne jest aby co najmniej 8 gmin w województwie (ok. 10% spośród 71 gmin 

w regionie) opracowało i wdrożyło lokalne plany rozwoju ekonomii społecznej  

dzięki współpracy z ROPS.  

7. 

W ramach realizowanego projektu zostanie  zapewnione funkcjonowanie 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. 

W ramach realizowanego projektu  zostaną  zapewnione  monitorowanie,  aktualizacja  oraz ewaluacja  
Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Jednocześnie w  ramach realizowanego projektu 
Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni reprezentowanie interesów  sektora 
ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju 
województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem 
przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami,  
w ramach których jest możliwy regionalny rozwój 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).   

Jednocześnie problematyka ekonomii społecznej zostanie włączona do 

wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej na lata 2016-2025. 
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OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 

WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI 
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Oś priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie     9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego 

Kryteria merytoryczne  szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Ograniczenie terytorialne realizacji projektu. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Ze wsparcia wyłączeni są: 

- szkoły/placówki systemu oświaty z terenu Aglomeracji Opolskiej, 

- uczniowie/słuchacze/wychowankowie wyżej wymienionych szkół/placówek systemu z terenu Aglomeracji 

Opolskiej, 

- nauczyciele wyżej wymienionych szkół/placówek systemu oświaty z terenu Aglomeracji Opolskiej. 

2. 
Indywidualna analiza potrzeb szkoły lub placówki 

systemu oświaty. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Weryfikuje się czy realizacja wsparcia dokonywana jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie zaplanowanego do realizacji wsparcia. 

Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lub inny 

podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ 

prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.  Podmiot przeprowadzający diagnozę 

powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół tj. placówki 

doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki pedagogicznej. Przez organ 

prowadzący rozumie się ministra właściwego, jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, odpowiedzialną za działalność szkoły 

lub placówki systemu oświaty. 

W przypadku wyposażania szkół lub placówek systemu oświaty oraz szkolnych pracowni dot. typu projektu: 

- 2a - Wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-

przyrodniczych, 

- 3a -  Wyposażenia szkół lub placówek oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do 

realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty,  w tym zapewnienia 

odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, 

- 4a - Doposażenia szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt 

(…). 

 

Diagnoza powinna obejmować, w zależności od typu projektu, m.in.: 

a) rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, 

b) wnioski z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci oraz prowadzonych działań i zajęć o charakterze rewalidacyjnym, socjoterapeutycznym i 

resocjalizacyjnym, dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania uczniów i 

włączenie społeczne, 
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c) potrzeby dzieci i uczniów określone w indywidualnych programach dzieci i uczniów (edukacyjno-

terapeutycznych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci) oraz 

orzeczeniach i opiniach, 

d) wnioski z przeprowadzanego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego 

wyposażenia (jeśli dotyczy). 

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 lub poprawienia projektu  w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

3. 
Wsparcie umiejętności i potrzeb 

uczniów/słuchaczy/wychowanków. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Działania realizowane w ramach projektów muszą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów/słuchaczy/wychowanków objętych wsparciem, w tym 

uczniów młodszych (jeśli dotyczy) 

poparte diagnozą przedstawioną we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowiące odzwierciedlenie spełnienia powyższego 

kryterium, powinny być zapisami jednoznacznymi, niebudzącymi wątpliwości.   

 

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 lub poprawienia projektu  w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

4. 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS  
prowadzone w ramach projektu stanowią uzupełnienie 
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 
Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań 
(nakładów) prowadzonych przez, szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających  złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięczne).  
Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie projektu stosownej 
deklaracji. 
Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach programów rządowych.  
 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem: 
a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, 
aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  
b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
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Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia lub poprawienia projektu  w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

5. 
Efekty realizacji projektu mają zapewnioną trwałość 
zakupionego sprzętu  

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania 
efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym. Wnioskodawca 
zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku  
o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu sprzętu 
do nauczania eksperymentalnego (2 typ projektu), TIK (3 typ projektu). W zakresie 2 i 3 typu projektu:  
- Weryfikacja wskaźnika dotyczącego doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych oraz sprzętu TIK będzie dokonywana do 4 tygodni po 
zakończeniu Projektu w ramach wizyty monitorującej.  W przypadku zakończenia Projektu z końcem 
czerwca, okres pomiaru wskaźników może ulec wydłużeniu i zostanie dokonany w pierwszym miesiącu 
nowego roku szkolnego 
- Wykorzystanie sprzętu TIK jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek objętych 

wsparciem w ramach RPO do 6 miesięcy po zakończeniu projektu w ramach wizyt monitoringowych przez 

pracowników IP RPO. 

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 lub 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, w co najmniej 80% skierowany jest do osób 

zamieszkałych na terenach wiejskich. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 4 pkt 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wartości wskaźnika 
produktu przyjętego do Ram Wykonania. Kryterium ma również za zadanie zapewnienie objęcia 
wsparciem w ramach projektu grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz 
bezpośrednio wpłynie na wsparcie szkół i placówek systemu oświaty położonych na terenach 
wiejskich. Kierowanie środków w ramach realizowanej interwencji na obszary wiejskie sprzyjać 
będzie zachowaniu spójności pomiędzy miastem a wsią. Osoby pochodzące z terenów wiejskich 
należy rozumieć jako osoby zamieszkujące na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze 
stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA (kategoria 3). Definicja osób zamieszkałych 
na terenach wiejskich zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. 
Zakres EFS. 
 
0 pkt – projekt nie jest w co najmniej 80% skierowany do osób zamieszkałych na terenach 
wiejskich 
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4 pkt -  projekt, w co najmniej 80% skierowany jest do osób zamieszkałych na terenach wiejskich. 
 
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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 
 

2. 
Wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych 

dzieci i młodzieży. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 4pkt 

Kryterium ma za zadanie preferowanie objęcia wsparciem w ramach projektu dzieci ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych (jeśli dotyczy) 

i/lub dzieci z grup defaworyzowanych celem wyrównania ich szans edukacyjnych jak i 

rozwojowych. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne stanowią indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

Przez grupy defaworyzowane rozumie się: osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

przedwcześnie kończące naukę i zagrożone przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, 

osoby niedostosowane społecznie, osoby żyjące w ubóstwie czy doświadczające przejawów 

dyskryminacji. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

0 pkt- projekt nie jest  w co najmniej 30% skierowany  do  dzieci ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych (jeśli dotyczy) i/lub dzieci z grup 

defaworyzowanych   oraz ich opiekunów 

4 pkt - projekt  w co najmniej 30% skierowany  jest do  dzieci ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych (jeśli dotyczy) i/lub dzieci z grup 

defaworyzowanych   oraz ich opiekunów 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi 

spełnić projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów 

wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

3. 

Projekt zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli 

w zakresie pedagogiki specjalnej  oraz włączenia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami i/lub działania 

służące poprawie kompetencji wychowawczych. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 

0, 2, 3 lub 5 

pkt 

Bada się czy wnioskodawca zapewnia, że w ramach wsparcia na rzecz  doskonalenia 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli będą prowadzone działania służące 

poprawie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej  oraz  włączenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  celem tworzenia  w ogólnodostępnych szkołach lub placówkach 

systemu oświaty warunków do edukacji dzieci i młodzieży z takimi  potrzebami, w tym uczniów 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności i/lub działania służące poprawie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli.  

0 pkt. – projekt nie zakłada realizacji działań służących poprawie kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej  oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi celem tworzenia  w szkołach lub placówkach systemu oświaty ogólnodostępnych 

warunków do edukacji dzieci i młodzieży z takimi potrzebami, w tym uczniów z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności – ponadto projekt nie zakłada działań służących poprawie 

kompetencji wychowawczych nauczycieli. 

2 pkt – projekt zakłada realizację działań służących poprawie kompetencji wychowawczych 

nauczycieli. 

3 pkt -  projekt zakłada realizację działań służących poprawie kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi celem tworzenia  w szkołach lub placówkach systemu oświaty ogólnodostępnych 

warunków do edukacji dzieci i młodzieży z takimi potrzebami, w tym uczniów z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności. 

Punkty sumuje się.   

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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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4. 
Projekt zakłada stworzenie nowych lub doposażenie 

istniejących pracowni międzyszkolnych  

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 0 lub 5 pkt 

Bada się, czy wnioskodawca zapewnia w ramach projektu stworzenie nowych lub doposażenie 

istniejących pracowni międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu 

oświaty, podlegającej pod konkretny organ prowadzący i dostępnych dla szkół lub placówek 

oświatowych funkcjonujących w ramach tego organu  oraz objętych wsparciem w ramach 

projektu. 

0 pkt. – projekt nie zakłada stworzenia nowych lub doposażenia istniejących pracowni 

międzyszkolnych. 

5 pkt. - projekt  zakłada stworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni 

międzyszkolnych. 

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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

5. Komplementarność projektu. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0, 2, 3, 5 pkt 

0 pkt – projekt nie jest komplementarny 

Projekt jest komplementarny:   

2 pkt. - z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych (w tym w zakresie 

wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektów realizowanych w latach 2007-2015. 

3 pkt. - projekt jest komplementarny  z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD  

Punkty sumuje się. 

 

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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

6. 

Projekt zakłada wykorzystanie pozytywnie 

zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 

zrealizowanych w latach 2007 – 2015 w ramach 

POKL. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 2pkt 

Kryterium ma na celu zapewnienie ciągłości, wypracowanych w latach 2007-2015 w kraju, 

pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych w celu zachowania 

wypracowanego wcześniej dorobku.  
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0 pkt – projekt nie zakłada wykorzystania zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007 – 2015 w ramach POKL 

2 pkt -  projekt zakłada wykorzystanie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 

zrealizowanych w latach 2007 – 2015 w ramach POKL 

 

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 lub poprawienia projektu  w 

części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

7. 

Projekt zakłada współpracę szkół i placówek 
systemu oświaty, w zakresie korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, rozwijania 
kompetencji i kwalifikacji informatycznych. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 3 pkt 

Bada się czy Wnioskodawca zapewnia w ramach projektu współpracę szkół lub placówek 

systemu oświaty, które posiadają wyposażenie niezbędne do realizacji działań ze szkołami lub 

placówkami systemu oświaty, które nie posiadają wyposażenia w zakresie: 

 

- podnoszenia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym 

w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz 

włączenia narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, 

- kształtowania i rozwijania kompetencji i kwalifikacji cyfrowych uczniów/słuchaczy/ 

wychowanków, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z 

tego tytułu zagrożeń 

Warunek dotyczy zwłaszcza szkół lub placówek systemu oświaty tworzących zespół. 

 

0 pkt. – projekt nie zakłada  współpracy szkół lub placówek systemu oświaty. 

3 pkt. -  projekt  zakłada  współpracę szkół lub placówek systemu oświaty. 

 

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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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8. 
Projekt zakłada wykorzystanie e-podręczników bądź 

e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

W ramach kryterium bada się czy będą wykorzystywane e-podręczniki bądź /e-zasoby/e-
materiały dydaktyczne stworzone dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.  
0 pkt. – projekt nie zakłada wykorzystania e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów 
dydaktycznych. 
2 pkt. - projekt zakłada wykorzystania e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów 

dydaktycznych. 

 

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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

9. 

Projekt zakłada szkolenia dla nauczycieli z 

wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-

zasobów/e-materiałów dydaktycznych  

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

W ramach kryterium bada się czy będą organizowane szkolenia dla nauczycieli z 
wykorzystywania w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych 
stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.,  
0 pkt. – projekt nie zakłada realizacji szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania e-
podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych. 
2 pkt – projekt zakłada realizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania e-
podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych. 
  
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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

10.  

Projekt  dotyczy  szkół lub placówek systemu 
oświaty, które zostały  objęte wsparciem w ramach 
Programu Operacyjnego Polska  Cyfrowa bądź mają 
dostęp do internetu o przepustowości 
umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej - OSE 
 

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

Bada się, czy wnioskodawca zapewnia wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty, które 
zostały  objęte wsparciem w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa bądź 
mają dostęp do internetu o przepustowości umożliwiającej funkcjonowanie  Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej  -OSE. 
0 pkt – projekt nie obejmuje szkół lub placówek systemu oświaty, które zostały  objęte 
wsparciem w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa bądź mają dostęp 
do internetu o przepustowości umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
-OSE ; 
2 pkt -  obejmuje  szkoły lub placówki systemu oświaty, które zostały  objęte wsparciem w 
ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa bądź mają dostęp do internetu  
o przepustowości umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej –OSE 
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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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

11. 
Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w  
tym  w  szczególności miast średnich  tracących  
funkcje  społeczno-gospodarcze. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0, 2 lub 4 pkt 

Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii  na  rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem 

miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami 

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

miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista miast średnich   tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze  wskazana  jest  w  załączniku  nr  2  do wspomnianego dokumentu. 

Dokument pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi 

załącznik do regulaminu konkursu. 

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

w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród miast 

wskazanych w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu 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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OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 

WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020  
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

Wersja nr 25, marzec 2018 r. 

150 
 

 
Oś priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie     9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej 

Kryteria merytoryczne  szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Ograniczenie terytorialne realizacji projektu. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Ze wsparcia wyłączeni są: 

- szkoły/placówki systemu oświaty spoza terenu Aglomeracji Opolskiej, 

- uczniowie/słuchacze/wychowankowie wyżej wymienionych szkół/placówek systemu oraz ich rodzice / opiekunowie spoza 

terenu Aglomeracji Opolskiej, 

- nauczyciele wyżej wymienionych szkół/placówek systemu oświaty spoza terenu Aglomeracji Opolskiej. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

2. Zgodność z priorytetami i celami Strategii ZIT. 
Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Projekt wpisuje się w Strategię ZIT Aglomeracji Opolskiej a jego założenia są zgodne z celami zdefiniowanymi  

w dokumencie. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

3. 

 

Indywidualna analiza potrzeb szkoły lub placówki systemu 

oświaty. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Weryfikuje się, czy realizacja wsparcia dokonywana jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania 

szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie zaplanowanego do realizacji wsparcia. Diagnoza powinna być 

przygotowana i przeprowadzona przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o 

charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do 

podejmowania decyzji.  
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W przypadku wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty oraz szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne dot. typu 

projektu: 

- 2a - Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, 

- 3a – Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji 

programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 

sieciowo-usługowej, 

- 4a – Doposażenia szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do 

rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych , kształcenia oraz wspomagania 

rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały 

dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, 

sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej 

zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień. 

Diagnoza powinna obejmować:  

a)  rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów,   

b)  wnioski  z  udzielanej  pomocy-psychologiczno-pedagogicznej,  wczesnego  wspomagania rozwoju   dzieci   oraz 

prowadzonych   działań i  zajęć o   charakterze   rewalidacyjnym, socjoterapeutycznym i resocjalizacyjnym, dotyczące 

dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania uczniów i włączenie społeczne,  

c)  potrzeby  dzieci  i  uczniów  określone  w  indywidualnych  programach  dzieci  i  uczniów (edukacyjno-terapeutycznych, 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci) oraz orzeczeniach i opiniach,   

d)  wnioski   z   przeprowadzonego   spisu   inwentarza   oraz oceny   stanu   technicznego posiadanego wyposażenia (jeśli 

dotyczy). 

Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania 

pracy szkół tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. 

Przez organ prowadzący rozumie się ministra właściwego, jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną  

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, odpowiedzialną za działalność szkoły lub placówki 

systemu oświaty lub fizyczną odpowiedzialną za działalność szkoły/ placówki systemu oświaty.  Wnioskodawca 

zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie projektu w pkt 3.5 Opis grupy docelowej i uzasadnienie 

wyboru: wniosków z diagnozy oraz informacji, że diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

4. Diagnoza potrzeb uczniów/słuchaczy/wychowanków . 
Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Działania realizowane w ramach projektów muszą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów/słuchaczy/wychowanków  objętych wsparciem, poparte diagnozą przedstawioną we 

wniosku o dofinansowanie projektu. Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowiące odzwierciedlanie 

spełnienia powyższego kryterium, powinny być zapisami jednoznacznymi, niebudzącymi wątpliwości. 
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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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

5. 

Projekt zakłada, że co najmniej 50% wszystkich osób 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach 

projektu stanowią uczniowie/słuchacze /wychowankowie 

szkół / placówek systemu oświaty. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Projekt zakłada ukierunkowanie wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji nauczania. Liczbę uczestników traktujemy łącznie w ramach typów 

projektów od 2 do 4. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

6. 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS prowadzone 

w ramach projektu stanowią uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady 
środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły 
lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 
(średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach programów rządowych.  
W celu uznania kryterium za spełnione Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie 

projektu stosownej informacji (Przykład: Oświadczam, iż przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły 

uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o 

dofinansowanie 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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

7. 
Efekty realizacji projektu mają zapewnioną trwałość 

zakupionego sprzętu.  

Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów 
realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym. Wnioskodawca zobowiązany jest do 
zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach 
projektu sprzętu do nauczania eksperymentalnego oraz TIK. W zakresie projektu: 
- Weryfikacja wskaźnika dotyczącego doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych z 
przedmiotów przyrodniczych oraz sprzętu TIK będzie dokonywana do 4 tygodni po zakończeniu Projektu w ramach wizyty 
monitorującej.  W przypadku zakończenia Projektu z końcem czerwca, okres pomiaru wskaźników może ulec wydłużeniu i 
zostanie dokonany w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego 
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- Wykorzystanie sprzętu TIK jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek objętych wsparciem w ramach 

RPO do 6 miesięcy po zakończeniu projektu w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników IP RPO.  

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 lub 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. Komplementarność projektu. 
Wniosek  

o dofinansowanie  
1 0, 2, 3, 5 pkt 

Projekt jest komplementarny z: 

- 0 pkt- projekt nie zakłada komplementarności; 

- 2 pkt - projektami z obszaru edukacji współfinansowanymi ze środków unijnych (w tym w zakresie 

wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektów realizowanych w perspektywie finansowej UE 

2007-2013); 

             - 3 pkt inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD. 

Punkty sumuje się. 

2. 

Zintegrowany charakter projektu (kryterium 

obowiązuje, gdy w konkursie przewidziano do 

realizacji wszystkie typy projektów wskazane w  

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 

2014-2020). 

Wniosek  

o dofinansowanie  
2 1-3 pkt 

Punktowane będą projekty łączące główne typy przedsięwzięć możliwych do realizowania, wskazanych w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020: 

1 pkt – projekt realizujący jeden typ projektu; 

2 pkt – projekt integrujący dwa typy projektów; 

3 pkt - projekt integrujący więcej niż dwa typy projektów. 

3. Obszar realizacji projektu. 
Wniosek  

o dofinansowanie  
2 1-3 pkt 

Projekt realizowany na obszarze: 

1 gminy - 1 pkt, 

2 gmin - 2 pkt, 

3 lub więcej gmin - 3 punkty. 

4. 
Wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników 

określonych dla Aglomeracji Opolskiej. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
2 0-8 pkt 

Premiowane będą projekty o najwyższym wpływie na realizację wartości docelowej wskaźników produktu 
wskazanych w Strategii ZIT, tj.: 
1) Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie (osoby), 
2) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych (szt.). 
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Wpływ na osiągnięcie docelowej wartości wskaźników wyrażony będzie wg wzoru: 
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0 pkt - poniżej 2 % 
1 pkt - od 2 % do 4 % 
2 pkt - powyżej  4 % do 6 % 
3 pkt - powyżej 6 % do 10 % 
4 pkt - powyżej 10 % 
Punktacja przyznawana jest za każdy ww. wskaźnik osobno. Punkty sumują się. 

5. Wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych 

dzieci i młodzieży. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
1 0 lub 4 pkt 

Kryterium ma za zadanie preferowanie objęcia wsparciem w ramach projektu dzieci ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych celem wyrównania ich szans edukacyjnych 

jak i pozostałych celem rozwijania ich kompetencji i umiejętności, co umożliwi jednocześnie podniesienie poziomu 

realizowanej w regionie edukacji. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne stanowią indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

Przez grupy defaworyzowane rozumie się: osoby z niepełnosprawnościami, osoby przedwcześnie kończące naukę i 

zagrożone przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, osoby niedostosowane społecznie, osoby żyjące w 

ubóstwie czy doświadczające przejawów dyskryminacji.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Projekt skierowany do: 

0 pkt- projekt nie jest  w co najmniej 15% skierowany  do uczniów/słuchaczy/wychowanków  ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych  oraz ich opiekunów; 

4 pkt - projekt  w co najmniej 15% skierowany  jest do uczniów/słuchaczy/wychowanków  z grup  ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych  oraz ich opiekunów. 

6. 

Projekt zakłada wykorzystanie pozytywnie 

zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 

zrealizowanych w  perspektywie finansowej UE 2007 

– 2013 w ramach POKL. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
2 0 lub 2 pkt 

Kryterium ma na celu wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 

wypracowanych w kraju w perspektywie finansowej UE 2007-2013. 

0 pkt– projekt nie zakłada wykorzystania pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 

zrealizowanych w  perspektywie finansowej UE 2007 – 2013 w ramach POKL; 

2 pkt – projekt zakłada wykorzystania pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 

zrealizowanych w  perspektywie finansowej UE 2007 – 2013 w ramach POKL. 

7. Projekt realizowany w partnerstwie 
Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0-3 pkt 

Punkt otrzymają projekty realizowane w ramach partnerstwa podmiotów uprawnionych na podstawie 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 do otrzymania wsparcia w ramach poddziałania. 

Punktacja za: 

0 pkt - brak partnerstwa; 

1 pkt - partnerstwo dwóch podmiotów; 

2 pkt - partnerstwo trzech podmiotów; 

3 pkt - partnerstwo czterech i więcej podmiotów. 
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8. 
Projekt skierowany do osób zamieszkałych na 

terenach wiejskich. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
3 0 - 5 pkt 

Kryterium ma za zadanie zapewnienie objęcia wsparciem w ramach projektu grup znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji oraz bezpośrednio wpłynie na wsparcie szkół i placówek systemu oświaty położonych na terenach 

wiejskich. Kierowanie środków w ramach realizowanej interwencji na obszary wiejskie sprzyjać będzie zachowaniu 

spójności pomiędzy miastem a wsią. Tereny wiejskie należy rozumieć jako obszary słabo zaludnione zgodnie ze 

stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA (kategoria 3). Definicja osób zamieszkałych na terenach 

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

0 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich  stanowią mniej niż 10% uczestników projektu; 

1 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią od 10% do 20%  uczestników projektu; 

2 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią więcej niż 20% do 30%  uczestników projektu; 

3 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią  więcej niż 30% do 40% uczestników projektu. 

4 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią  więcej niż 40% do 50%  uczestników projektu. 

5 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią więcej niż 50%  uczestników projektu. 

9. 

Projekt zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli 

w zakresie pedagogiki specjalnej oraz włączenia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

ogólnodostępnych szkołach lub placówkach systemy 

oświaty  i/lub działania służące poprawie 

kompetencji wychowawczych  

Wniosek  

o dofinansowanie  
2 0, 2, 3, 5 pkt 

Bada się czy wnioskodawca zapewnia, że w ramach wsparcia na rzecz  doskonalenia umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli będą prowadzone działania służące poprawie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej  

oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach lub placówkach 

systemy oświaty i/lub działania służące poprawie kompetencji wychowawczych. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

0 pkt. – projekt nie zakłada działań służących poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie 

pedagogiki specjalnej oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych 

szkołach lub placówkach systemu oświaty i/lub działań służących poprawie kompetencji wychowawczych; 

2 pkt – projekt zakłada realizację działań służących poprawie kompetencji wychowawczych. 

3 pkt - projekt zakłada działania służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki 

specjalnej oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach lub 

placówkach systemy oświaty. 

Punkty sumuje się. 

10. 

Projekt zakłada stworzenie nowych lub doposażenie 

istniejących pracowni międzyszkolnych (dot. 

drugiego i trzeciego typu projektu). 

Wniosek  

o dofinansowanie  
2 0 lub 5 pkt 

Bada się, czy wnioskodawca zapewnia w ramach projektu stworzenie nowych lub doposażenie istniejących 

pracowni międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty, podlegającej pod konkretny 

organ prowadzący i dostępnych dla szkół lub placówek oświatowych funkcjonujących w ramach tego organu. 

0 pkt – projekt nie zakłada stworzenia nowych lub doposażenia istniejących pracowni międzyszkolnych; 

5 pkt - projekt  zakłada stworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych. 
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11. 

Projekt zakłada współpracę szkół i placówek systemu 

oświaty w zakresie korzystania z TIK oraz rozwijania 

kompetencji informatycznych  

Wniosek  

o dofinansowanie  
1 0 lub 3 pkt 

Bada się czy wnioskodawca zapewnia w ramach projektu współpracę szkół lub placówek systemu oświaty, które 

posiadają wyposażenie niezbędne do realizacji działań ze szkołami lub placówkami systemu oświaty, które nie 

posiadają takiego wyposażenia w zakresie: 

− podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania 

narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączenia narzędzi TIK do nauczania 

przedmiotowego, 

− kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów/słuchaczy/wychowanków, w tym z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń, 

0 pkt – projekt nie zakłada współpracy szkół lub placówek systemu oświaty 

3 pkt – projekt zakłada współpracę szkół lub placówek systemu oświaty 

 

 

12

. 

Projekt zakłada wykorzystanie e-podręczników bądź 

/e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 3 pkt 

W ramach kryterium bada się czy będą wykorzystywane e-podręczniki bądź e-zasoby/e-materiały dydaktyczne 
stworzone dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020. 
0 pkt – projekt nie zakłada wykorzystania e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych. 
3 pkt - projekt zakłada wykorzystania e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych. 

13 

Projekt zakłada szkolenia dla nauczycieli z 

wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-

zasobów/e-materiałów dydaktycznych  

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 3 pkt 

W ramach kryterium bada się czy będą organizowane szkolenia z wykorzystywania w nauczaniu e-podręczników 
bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020. 
0 pkt. – projekt nie zakłada realizacji szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania e-podręczników bądź e-
zasobów/e-materiałów dydaktycznych. 
3 pkt – projekt zakłada realizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania e-podręczników bądź e-
zasobów/e-materiałów dydaktycznych. 

14 

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w  

tym  w  szczególności miast średnich  tracących  

funkcje  społeczno-gospodarcze. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 

 

 

 

 

 

 

 

0, 1 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. 

0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, w  tym   
w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze. 
1 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród miast wskazanych  
w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
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1 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. 

 

 

15 

Projekt  zakłada wsparcie  szkół lub placówek 
systemu oświaty, które zostały  objęte wsparciem w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
bądź mają dostęp do internetu o przepustowości 
umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej (OSE) 

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 

 

 

 

 

 

0 lub 2 pkt 

Bada się, czy wnioskodawca zapewnia wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty, które zostały  objęte 
wsparciem w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa bądź mają dostęp do internetu o 
przepustowości umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). 
0 pkt – projekt nie zakłada wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty, które zostały  objęte wsparciem w 
ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa bądź 
mają dostęp do internetu o przepustowości umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

(OSE); 

2 pkt - projekt  zakłada  wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty, które zostały  objęte wsparciem w ramach 
Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa bądź mają dostęp do internetu o przepustowości 
umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). 
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Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1 Ograniczenie terytorialne realizacji projektu 
Wniosek o 

dofinansowanie  
Bezwzględny 

Ze wsparcia wyłączone (i) są: 

- ośrodki wychowania przedszkolnego  (OWP) z terenu Aglomeracji Opolskiej, 

- dzieci w wieku przedszkolnym wyżej wymienionych ośrodków wychowania przedszkolnego i  ich 

rodzice/opiekunowie,  

- nauczyciele wyżej wymienionych ośrodków wychowania przedszkolnego  

2. 
Trwałość nowopowstałych miejsc wychowania 

przedszkolnego  

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W przypadku projektów zakładających tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego będą one finansowane 

wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania 

przedszkolnego, przez okres co najmniej 2lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o 

dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków wychowania 

przedszkolnego (OWP) do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania 

przedszkolnego finansowana ze środków innych niż europejskie. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym 

placówki miejsc wychowania przedszkolnego musi uwzględniać dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie informacji dotyczącej utrzymania 

utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lata licząc od daty 

zakończenia realizacji projektu. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem: 

c) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc 

otrzymać dofinansowanie, lub/i  

d) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia lub poprawienia projektu  w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium.  

 

3. 
Okres finansowania działań realizowanych w ramach 

projektu. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Finansowanie działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach EFS możliwe jest 

przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP oraz doskonalenie 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.  

 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium.  

 

4. 

Mechanizm przeciwdziałania ryzyku podwójnego 

finansowania  
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ 

prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź 

wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent 

powinien podjąć decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych 

środków publicznych. W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST, 

informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania 

przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi 

dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w 

ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może 

występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej 

są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu 

finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc 

przedszkolnych utworzonych z EFS. Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie 

powyższej informacji. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium.  

 

5. 
Indywidualna analiza potrzeb ośrodków wychowania 

przedszkolnego. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Weryfikuje się czy realizacja wsparcia dokonywana jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania 

OWP  objętego wsparciem. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez OWP lub organ prowadzący 

OWP lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez 

organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Przez organ prowadzący rozumie się ministra 

właściwego, jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz 
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osobę fizyczną, odpowiedzialną za działalność OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty. Wnioskodawca zobowiązany 

jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie projektu informacji, że diagnoza została zatwierdzona przez organ 

prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. 

Podmiot przeprowadzający diagnozę  może skorzystać ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy OWP tj. 

placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki pedagogicznej. Wnioski z 

diagnozy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie 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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium.  

 

6. Analiza potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. 
Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Działania realizowane w ramach projektów muszą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci objętych wsparciem, w tym z niepełnosprawnościami, poparte 
diagnozą przedstawioną we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia 
we wniosku o dofinansowanie stosownej informacji. 
 
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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 
tego kryterium.  
 

7. 

Indywidualna diagnoza stopnia przygotowania 

nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do 

pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Realizacja projektu w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP powinna 

każdorazowo zostać poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania ww. grupy docelowej do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania OWP na 

określone kompetencje i kwalifikacje. Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku  

o dofinansowanie projektu informacji, że realizacja projektu została/zostanie poprzedzona diagnozą stopnia 

przygotowania nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji wspomagających OWP, tj. 
z uwzględnieniem narzędzi i metodologii opracowanych przez MEN i jednostki podległe lub nadzorowane. 
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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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium.  
 

8. 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS 
prowadzone w ramach projektu stanowią uzupełnienie 
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie 

może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających  złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie).  

Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach programów rządowych.  

 

W celu uznania kryterium za spełnione Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o 

dofinansowanie projektu stosownej informacji (Przykład: Oświadczam, iż przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS 

będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinansowanie 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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. Komplementarność projektu. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
1 

0,2,3 lub 

5pkt 

Projekt jest komplementarny:   

- 0 pkt- Projekt nie zakłada komplementarności. 

- 2 pkt - z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych (w tym np. w zakresie wykorzystania 

sprzętu zakupionego w ramach projektów realizowanych w latach 2007-2015) 

- 3 pkt- projekt jest komplementarny  z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu Specjalnej 

Strefy Demograficznej  

 

Punkty sumują się. 

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 lub poprawienia projektu  w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium.  

 

2. 
Projekt  w co najmniej 15% skierowany  jest do dzieci  

z grup defaworyzowanych. 

Wniosek                

o dofinansowanie 
2 0 lub 4 pkt 

 

Kryterium ma za zadanie preferowanie objęcia wsparciem w ramach projektu grup znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji. 

Przez grupy defaworyzowane rozumie się: osoby z niepełnosprawnościami , osoby żyjące  w ubóstwie 

czy doświadczające przejawów dyskryminacji. 

- 0 pkt - Projekt nie jest w co najmniej 15% skierowany  do dzieci z grup defaworyzowanych  

- 4 pkt - Projekt w co najmniej 15% skierowany jest do dzieci z grup defaworyzowanych.  

 

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 lub poprawienia projektu  w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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3. 
Projekt, w co najmniej 65% skierowany jest do osób 

zamieszkałych na terenach wiejskich. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 4 pkt 

Kryterium ma za zadanie preferowanie objęcia wsparciem w ramach projektu  osób zamieszkałych na 

terenach wiejskich, co bezpośrednio wpłynie na wsparcie ośrodków wychowania przedszkolnego 

położonych na terenach wiejskich. 

Kierowanie środków w ramach realizowanej interwencji na obszary wiejskie sprzyjać będzie 

zachowaniu spójności pomiędzy miastem a wsią. 

Osoby pochodzące z terenów wiejskich należy rozumieć jako osoby zamieszkujące na obszarach słabo 

zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA (kategoria 3).Definicja 

osób zamieszkałych na terenach wiejskich zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu RPO WO 

2014-2020. Zakres EFS. We wniosku o dofinansowanie  należy wpisać nazwy grup docelowych objętych 

wsparciem w ramach projektu. 

 

0 pkt -  Projekt, nie jest w co najmniej 65% skierowany do osób zamieszkałych na terenach wiejskich  

4 pkt -  Projekt, w co najmniej 65% skierowany jest do osób zamieszkałych na terenach wiejskich   

 
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 lub poprawienia projektu  w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

4. 

Projekt dotyczy OWP, które nie były odbiorcami interwencji 

współfinansowanej ze środków EFS, dostępnych w ramach 

programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy 

poprzedzających moment złożenia wniosku o 

dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020.  

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 5 pkt 

Punktowane będą ośrodki, które nie były odbiorcami interwencji  współfinansowanej ze środków EFS  

dostępnych w ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020. Wnioskodawca zobowiązany jest 

do zamieszczenia  stosownej deklaracji we wniosku 

 o dofinansowanie projektu. 

  

 0 pkt  projekt dotyczy OWP, które były odbiorcami interwencji  współfinansowanej ze środków EFS  

dostępnych w ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020. 5 pkt – co najmniej jeden OWP 

objęty wsparciem w ramach projektu nie był odbiorcą   interwencji  współfinansowanej ze środków 

EFS  dostępnych w ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach 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. 
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Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia lub poprawienia projektu  w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

5. 

Projekt zakłada wsparcie doskonalenia umiejętności,  

kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w 

zakresie pedagogiki specjalnej. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 5 pkt 

Wnioskodawca zapewnia, że w ramach wsparcia na rzecz  doskonalenia umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli będą prowadzone działania służące poprawie kompetencji lub 

kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej: 

0 pkt -  projekt nie zakłada działań  służących poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w 

zakresie pedagogiki specjalnej, 

5 pkt - projekt zakłada działania służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie 

pedagogiki specjalnej. 

 

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 lub poprawienia projektu  w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

 

6. 
Wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania 

przedszkolnego. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 5 pkt 

Bada się czy Wnioskodawca zapewnia w ramach projektu wydłużenie godzin pracy ośrodków 

wychowania przedszkolnego zgodnie z przeprowadzoną diagnozą. 

0 pkt - Projekt nie zakłada  wydłużenia godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego –  

5 pkt -  Projekt zakłada wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego  

 

 

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 lub poprawienia projektu  w części 

dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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7. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0lub -2 pkt 

Upowszechnieniem edukacji przedszkolnej jest wzrost liczby dzieci rozumiany jako: 

- wykorzystanie już istniejących, dotychczas wolnych miejsc przedszkolnych w OWP; 

-  stworzenie nowych miejsc przedszkolnych  

w OWP sfinansowanych ze środków pochodzących z  RPO WO 2014-2020. 

 

0 pkt - nie zakłada się wzrostu liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej; 

2 pkt. – zakłada się wzrost liczby dzieci  uczestniczących w edukacji przedszkolnej; 

 

. 

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 lub poprawienia projektu  w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 
 

8. 

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 dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 

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

w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród miast 

wskazanych  

w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja 

miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
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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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Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1 

 

Ograniczenie 

terytorialne realizacji 

projektu 

 

Wniosek 

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Ze wsparcia wyłączeni są: 

- ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) zlokalizowane poza terenem Aglomeracji Opolskiej, 

- dzieci w wieku przedszkolnym wyżej wymienionych ośrodków wychowania przedszkolnego i  ich rodzice/opiekunowie,  

- nauczyciele wyżej wymienionych ośrodków wychowania przedszkolnego. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia tego 
kryterium. 
 

2 

Zgodność z 

priorytetami i celami 

Strategii ZIT 

Wniosek 

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Projekt wpisuje się w Strategię ZIT Aglomeracji Opolskiej a jego założenia są zgodne z celami zdefiniowanymi w dokumencie. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia tego 
kryterium. 
 

3 

Trwałość 

nowopowstałych 

miejsc wychowania 

przedszkolnego  

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W przypadku projektów zakładających tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, będą one finansowane 

wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, 

przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. 

Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków wychowania przedszkolnego (OWP)  do 

świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego finansowana ze 

środków innych niż europejskie. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania 

przedszkolnego musi uwzględniać dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie. Wnioskodawca zobowiązany jest do 

zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie  informacji dotyczącej utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc 

wychowania przedszkolnego przez okres, co najmniej 2 lat licząc od daty zakończenia realizacji projektu. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia tego 
kryterium. 
 

4 

Okres finansowania 

działań 

realizowanych w 

ramach projektu 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Finansowanie działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach EFS możliwe jest przez 

okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP oraz doskonalenie umiejętności, 

kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.   

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia tego 
kryterium. 
 

5 

Mechanizm 

przeciwdziałania 

ryzyku podwójnego 

finansowania  

 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ 

prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z 

krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent powinien podjąć 

decyzję, czy działalność bieżąca będzie w tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków publicznych.. W 

przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST, informacje dotyczące liczby dzieci 

korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez 

organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania 

działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc w 

ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na 

finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej 

(pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. 

Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc 

przedszkolnych utworzonych z EFS. Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinasowanie powyższej 

informacji. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia tego 
kryterium. 
 

6 
Indywidualna 

diagnoza potrzeb 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Weryfikuje się, czy realizacja wsparcia dokonywana jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania OWP 

objętego wsparciem. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez OWP, organ prowadzący OWP lub inny 
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ośrodków 

wychowania 

przedszkolnego 

podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź 

osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Przez organ prowadzący rozumie się ministra właściwego, jednostkę samorządu 

terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, odpowiedzialną za 

działalność OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty. Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia 

instytucji systemu wspomagania pracy OWP tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 

zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie projektu wniosków z diagnozy oraz informacji, że diagnoza 

została zatwierdzona przez organ prowadzący lub osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia tego 
kryterium. 
 

7 

Diagnoza potrzeb 

dzieci w wieku 

przedszkolnym 

Wniosek                  

 o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Działania realizowane w ramach projektów muszą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci objętych wsparciem, w tym z niepełnosprawnościami co poparte zostanie diagnozą. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie informacji, że zakres wsparcia wynika z 

przeprowadzonej diagnozy. 

 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 

8 

Przedsięwzięcia 

finansowane ze 

środków EFS 

prowadzone w 

ramach projektu 

stanowią 

uzupełnienie działań 

prowadzonych przed 

rozpoczęciem 

realizacji projektu. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie może 
ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających  
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie).  
Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach programów rządowych.  
 
W celu uznania kryterium za spełnione Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie 
projektu stosownej informacji (Przykład: Oświadczam, iż przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły 
uzupełnienie działań prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 
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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia tego 
kryterium. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)  

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Komplementarność 

projektu 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 

0,2,3, lub 5 

pkt 

Projekt jest komplementarny z: 

- 0 pkt- projekt nie zakłada komplementarności; 

- 2 pkt - projektami z obszaru edukacji współfinansowanymi ze środków unijnych (w tym w zakresie 

wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektów realizowanych w perspektywie finansowej UE 2007-

2013); 

             - 3 pkt inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD. 

Punkty sumują się. 

2. Obszar realizacji projektu 
Wniosek o 

dofinansowanie  
2 1-3 pkt 

Projekt realizowany na obszarze: 

1 pkt -1 gminy  

2 pkt - 2 gmin  

3 pkt - 3 lub więcej gmin  

3. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0-3 pkt 

Punkt otrzymają projekty realizowane w ramach partnerstwa podmiotów uprawnionych na podstawie Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 do otrzymania wsparcia w ramach poddziałania. Punktacja za: 

0 pkt - brak partnerstwa;  

1 pkt - partnerstwo dwóch podmiotów; 

2 pkt - partnerstwo trzech podmiotów; 

3 pkt - partnerstwo czterech i więcej podmiotów. 

4. 

Wpływ projektu na 

osiągnięcie wskaźników 

określonych dla 

Aglomeracji Opolskiej 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0-12 pkt 

Premiowane będą projekty o najwyższym wpływie na realizację wartości docelowej wskaźników produktu wskazanych w 

Strategii ZIT, tj.: 

1) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 

edukacji przedszkolnej (osoby); 

2) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (szt.); 

3) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby). 

Wpływ na osiągnięcie docelowej wartości wskaźników wyrażony będzie wg wzoru:  

[(wartość wskaźnika zadeklarowanego w projekcie/wartość docelowa wskaźnika określona w Strategii ZIT) x 100%] 

0 pkt - poniżej 1 % 

1 pkt - od 1 % do 3 % 

2 pkt - powyżej 3 % do 5 % 

3 pkt - powyżej 5 % do 10 % 

4 pkt - powyżej 10 % 

Punktacja przyznawana jest za każdy ww. wskaźnik osobno. Punkty sumują się. 
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5. 

Wyrównanie szans 

rozwojowych i 

edukacyjnych dzieci  ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi  

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 4 pkt 

Kryterium ma za zadanie preferowanie objęcia wsparciem w ramach projektu dzieci ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych celem wyrównania ich szans edukacyjnych jak i 

pozostałych celem rozwijania ich kompetencji i umiejętności, co umożliwi jednocześnie podniesienie poziomu 

realizowanej w regionie edukacji przedszkolnej. 

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne stanowią indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach  oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
Przez grupy defaworyzowane rozumie się: osoby z niepełnosprawnościami, osoby przedwcześnie kończące naukę i 

zagrożone przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, osoby niedostosowane społecznie, osoby żyjące w ubóstwie 

czy doświadczające przejawów dyskryminacji.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Projekt skierowany do: 
0 pkt –  mniej niż 15 % grupy docelowej projektu stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, 

w tym dzieci z grup defaworyzowanych 

4 pkt –  co najmniej 15% grupy docelowej projektu stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 

rozwojowymi, , w tym dzieci z grup defaworyzowanych. 

6. 

Projekt skierowany do 

osób zamieszkałych na 

terenach wiejskich 

Wniosek 

o dofinansowanie 
3 0 - 5 pkt 

Kryterium ma za zadanie zapewnienie objęcia wsparciem w ramach projektu grup znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji oraz bezpośrednio wpłynie na wsparcie OWP położonych na terenach wiejskich. Kierowanie środków w ramach 

realizowanej interwencji na obszary wiejskie sprzyjać będzie zachowaniu spójności pomiędzy miastem a wsią. Tereny 

wiejskie należy rozumieć, jako obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA 

(kategoria 3). Definicja osób zamieszkałych na terenach wiejskich zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu RPO 

WO 2014-2020. Zakres EFS. 

0 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią mniej niż 10% uczestników projektu; 

1 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią od 10% do 20% uczestników projektu; 

2 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią więcej niż 20% do 30% uczestników projektu; 

3 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią więcej niż 30% do 40% uczestników projektu. 

4 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią więcej niż 40% do 50% uczestników projektu. 

5 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią więcej niż 50% uczestników projektu 
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7. 

Projekt dotyczy ośrodków 

wychowania 

przedszkolnego,  które nie 

były odbiorcami 

interwencji 

współfinansowanej ze 

środków EFS 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

Punktowane będą ośrodki, które nie były odbiorcami interwencji  współfinansowanej ze środków EFS  dostępnych w 

ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku o dofinansowanie w 

ramach RPO WO 2014-2020. Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia  stosownej deklaracji we wniosku 

 o dofinansowanie projektu. 

0 pkt -  projekt dotyczy OWP, które były odbiorcami interwencji współfinansowanej ze środków EFS  dostępnych w 

ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku o dofinansowanie w 

ramach RPO WO 2014-2020.  

2 pkt – co najmniej jeden OWP objęty wsparciem w ramach projektu nie był odbiorcą interwencji  współfinansowanej ze 

środków EFS  dostępnych w ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających moment złożenia 

wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 

 

8. 

Projekt zakłada wsparcie 

doskonalenia 

umiejętności, 

kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli w 

zakresie pedagogiki 

specjalnej 

Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 lub 5 pkt 

Bada się czy wnioskodawca zapewnia, że w ramach wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli będą prowadzone działania służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji w zakresie pedagogiki 

specjalnej: 

0 pkt – projekt nie zakłada działań służących poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki 

specjalnej; 

5 pkt - projekt zakłada działania służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji  nauczycieli w zakresie pedagogiki 

specjalnej. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

9. 

Wydłużenie godzin pracy 

ośrodków wychowania 

przedszkolnego 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 5 pkt 

Bada się czy Wnioskodawca zapewnia w ramach projektu wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania 

przedszkolnego o min. 10 % dotychczasowego czasu pracy: 

0 pkt – projekt nie zakłada wydłużenia godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego; 

5 pkt - projekt zakłada wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego. 

Zakres wsparcia musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy. 

10. 
Upowszechnienie edukacji 

przedszkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 

 

 

 

 

1 
0, 2, 4 lub 6 

pkt 

Upowszechnieniem edukacji przedszkolnej jest wzrost liczby dzieci rozumiany, jako: 

- wykorzystywanie już istniejących, dotychczas wolnych miejsc przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego; 

- stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego sfinansowanych w Programie w 

ramach RPO WO 2014-2020.  

 

0 pkt – projekt nie zakłada wzrostu liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej. 

2 pkt – zakładające wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej (dot. wykorzystania już istniejących, 

dotychczas wolnych miejsc wychowania przedszkolnego i/lub stworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach RPO 

WO 2014-2020); 

4 pkt – zakładające wzrost liczby dzieci z niepełnosprawnościami uczestniczących w edukacji przedszkolnej (dot. 

wykorzystania już istniejących, dotychczas wolnych miejsc wychowania przedszkolnego i/lub stworzenia nowych miejsc 

przedszkolnych w ramach RPO WO 2014-2020).; 

Punkty sumują się. 

Zakres wsparcia musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

11. 

Projekt jest realizowany 

na wiejskich obszarach 

funkcjonalnych 

Aglomeracji Opolskiej 

Wniosek o 

dofinansowanie 
1 0 lub 2 pkt 

Kryterium premiuje obszary wiejskie Aglomeracji Opolskiej, które zgodnie z Diagnozą wyzwań, potrzeb i potencjałów 

obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 wymagają wsparcia procesów rozwojowych. 

 

0 pkt – realizowane poza obszarem wiejskim wymagającym wsparcia procesów rozwojowych; 

2 pkt -  realizowane na obszarze wiejskim wymagającym wsparcia procesów rozwojowych wskazanym w ww. Diagnozie 

(Popielów, Murów, Ozimek, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice, Krapkowice, Walce, Strzeleczki, Tułowice, Niemodlin, 

Lewin Brzeski). 
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12 

Projekt zakłada objęcie 

wsparciem miast średnich, 

w  tym  w  szczególności 

miast średnich  tracących  

funkcje  społeczno-

gospodarcze. 

Wniosek o 

dofinansowanie 

 

 

1 

 

 

0, 1 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. 
 
0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, w  tym  w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  
społeczno-gospodarcze. 
1 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. 
1 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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OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 

WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 
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Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie 9.1.5 Program pomocy stypendialnej 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

(W/B) 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Obszar realizacji projektu. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W ramach projektu objęte wsparciem w ramach pomocy stypendialnej mogą być uczniowie 

/słuchacze/wychowankowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe 

realizowane w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wnioskodawca poprzez realizację projektu 

jest zobowiązany do objęcia wsparciem grupy docelowej z terenu wszystkich powiatów województwa opolskiego. 

2. 

Projekt skierowany jest do uczniów/słuchaczy/ 
wychowanków szczególnie uzdolnionych w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 
obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów lub słuchaczy powinno obejmować najwyższe oceny klasyfikacyjne 

uzyskane przez uczniów/wychowanków/ słuchaczy z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Beneficjent zobligowany jest do określenia 

szczegółowych kryteriów naboru w regulaminie programów stypendialnych. 

3. Liczba udzielonej pomocy stypendialnej. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Beneficjent w ramach projektu obejmuje wsparciem w ramach pomocy stypendialnej min. 375  

uczniów/słuchaczy/ wychowanków szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe 

realizowane w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego  leżących na terenie całego województwa 

opolskiego. Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wartości wskaźnika 

produktu. 

4. 
Okres przyznawania pomocy stypendialnej. Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie  

w przypadku naruszenia przez ucznia/słuchacza/wychowanka regulaminu programu stypendialnego. 

5. Projekt zapewnia opiekę dydaktyczną.  
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia, w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej, 
uczniowi/słuchaczowi/wychowankowi opieki dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy 
zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia lub słuchacza. Celem opieki 
dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia/słuchacza/wychowanka 
w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.  

6. 
Projekt, w co najmniej 80% skierowany jest do osób 
zamieszkałych na terenach wiejskich. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wartości wskaźnika produktu przyjętego 
do Ram Wykonania. Kryterium ma również za zadanie zapewnienie objęcia wsparciem w ramach projektu grup 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz bezpośrednio wpłynie na wsparcie szkół i placówek systemu 
oświaty położonych na terenach wiejskich. Kierowanie środków w ramach realizowanej interwencji na obszary 
wiejskie sprzyjać będzie zachowaniu spójności pomiędzy miastem a wsią. 
Osoby pochodzące z terenów wiejskich należy rozumieć jako osoby zamieszkujące na obszarach słabo 
zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA (kategoria 3). Definicja osób 
zamieszkałych na terenach wiejskich zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres 
EFS. 
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Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.2  Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

(W/B) 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Indywidualna analiza potrzeb szkoły lub placówki 

systemu oświaty  

Wniosek                 

 o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Weryfikuje się czy realizacja wsparcia dokonywana jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie zaplanowanego do realizacji wsparcia. Diagnoza 

powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lub inny podmiot 

prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący 

bądź osobę upoważniona do podejmowania decyzji. 

Diagnoza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego 

posiadanego wyposażenia, ponadto powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Jednocześnie nie 

będzie podlegała ocenie jakość diagnozy szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie doposażenia, ponieważ 

jest ona weryfikowana i zatwierdzana przez organ prowadzący bądź osobę upoważniona do podejmowania 

decyzji. Przez organ prowadzący rozumie się właściwego ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, osobę 

prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz  osobę fizyczną odpowiedzialną za działalność szkoły 

lub placówki systemu oświaty. 

Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu 

wspomagania pracy szkół tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem: 

c) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby 

móc otrzymać dofinansowanie, lub/i  

d) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

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

2. Diagnoza potrzeb uczniów i słuchaczy 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Działania realizowane w ramach projektów muszą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, 
poparte diagnozą przedstawioną we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowiące odzwierciedlenie spełnienia powyższego 

kryterium, powinny być zapisami jednoznacznymi, niebudzącymi wątpliwości.   

 



Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020  
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

Wersja nr 25, marzec 2018 r. 

182 
 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 
 

 

 

 

 

3. 

Projekt zakłada, że co najmniej 70% wszystkich osób 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach 
projektu stanowią uczniowie, wychowankowie  
i słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, 
ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty 
objęci wsparciem w zakresie staży i praktyk 
zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców. 

Wniosek                  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z zapisami RPO WO 2014-2020 realizowane będą projekty ukierunkowane na wzmocnienie w regionie 

kształcenia praktycznego,  w postaci staży i praktyk zawodowych. 

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia, w celu 
zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki 
zawodowe finansowane ze środków EFS nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Praktyki zawodowe 
realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych. 
Staże zawodowe organizuje się w ramach kształcenia zawodowego praktycznego: 
- dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (innych niż zasadnicze szkoły zawodowe i  
szkoły branżowe I stopnia), w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub 
przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia;, 
- dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (innych niż zasadnicze szkoły zawodowe i  
szkoły branżowe I stopnia), w których staże zawodowe wykraczają poza zakres kształcenia zawodowego 
praktycznego, w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych, objętych podstawą programową nauczania 
danego zawodu; 
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne; 

 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 
 

 

4. Wnioskodawca w ramach wsparcia osób dorosłych z 
własnej inicjatywy uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia gwarantuje realizacje wsparcia w 
postaci kursów kończących się uzyskaniem kompetencji 
lub kwalifikacji w zakresie zawodowym( dot. typu 
projektu 2). 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone 

warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji tj: wyczerpującą 

informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji; 

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. Definicja kwalifikacji 

zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 
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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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 
 

5. 

 

 

 

Efekty realizacji projektu mają zapewnioną trwałość 

zakupionego sprzętu.  

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania 

efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym. Wnioskodawca 

zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania i 

wykorzystania zakupionego w ramach projektu sprzętu niezbędnego do realizacji kształcenia zawodowego. 

Weryfikacja wskaźnika dotyczącego doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć będzie 

dokonywana do 4 tygodni po zakończeniu Projektu w ramach wizyty monitorującej. W przypadku zakończenia 

Projektu z końcem czerwca, okres pomiaru wskaźników może ulec wydłużeniu i zostanie dokonany w pierwszym 

miesiącu nowego roku szkolnego. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 
 

6. 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS  
prowadzone w ramach projektu stanowią uzupełnienie 
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty 
(nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 
wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach 
programów rządowych. 
W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego wsparcie 
kierowane jest do tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w których 
kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak 
możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we 
wniosku o dofinansowanie projektu stosownych zapisów. 
 
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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej 
spełnienia tego kryterium. 
 

7. 
Zapewnienie i monitorowanie wysokiej jakości staży i 
praktyk zawodowych przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty prowadzące kształcenie zawodowe. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Ocena jakości staży i praktyk zawodowych u pracodawców powinna polegać na przeprowadzeniu przez beneficjenta 
ankiety ewaluacyjnej wypełnionej przez ucznia i pracodawcę, po odbytym stażu/praktyce. Ankiety ewaluacyjne 
powinny być weryfikowane wraz z końcowym wnioskiem o płatność. 

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 lub 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. 

 

 

 

Obszar realizacji projektu. 

 

 

 

Wniosek                 

o dofinansowanie 

 

 

 

3 

 

 

 

0-4 

Kryterium ma za zadanie zapewnienie objęcia wsparciem w zakresie rozwoju kształcenia 

zawodowego jak największego obszaru województwa. 

0 pkt -projekt realizowany na terenie 1 powiatu województwa opolskiego; 

1 pkt - projekt realizowany na terenie  2 -  3 powiatów województwa opolskiego; 

2 pkt -projekt realizowany na terenie 4 - 6  powiatów województwa opolskiego; 

3 pkt- projekt realizowany na terenie 7 - 9 powiatów województwa opolskiego; 

4 pkt - projekt realizowany na terenie co najmniej 10 powiatów województwa opolskiego. 

 

2. 
Projekt, w co najmniej 80% skierowany jest do osób zamieszkałych na 

terenach wiejskich. 

Wniosek                 

o dofinansowanie 
2 0 lub 4 pkt  

Kryterium ma za zadanie zapewnienie objęcia wsparciem w ramach projektu grup znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji oraz bezpośrednio wpłynie na wsparcie szkół   i placówek 
systemu oświaty położonych na terenach wiejskich. Kierowanie środków w ramach realizowanej 
interwencji na obszary wiejskie sprzyjać będzie zachowaniu spójności pomiędzy miastem a wsią. 
0 pkt – projekt nie jest skierowany w co najmniej 80% do osób zamieszkałych na terenach 
wiejskich; 
4 pkt – projekt jest skierowany w co najmniej 80% do osób zamieszkałych na terenach wiejskich. 
Osoby pochodzące z terenów wiejskich należy rozumieć jako osoby zamieszkujące na 

obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA 

(kategoria 3). Definicja osób zamieszkałych na terenach wiejskich zgodnie z 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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

3. 
Zapewnienie preferencji dla wsparcia nauczycieli kształcenia 

zawodowego. 

Wniosek                   

o dofinansowanie 
2 0 lub 3 pkt  

Bada się, czy projekt zakłada realizację w pierwszej kolejności studiów podyplomowych lub 
kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia 
zawodowego w ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego 
albo tworzenia nowych kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na 
regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli. 
0 pkt. – projekt nie zakłada wsparcia w powyższym zakresie 
3 pkt – projekt zakłada wsparcie w powyższym zakresie 
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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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

4. 

Udział finansowy pracodawców w realizacji projektów w wymiarze co 

najmniej 5 % kosztów organizacji i prowadzenia pojedynczej praktyki 

zawodowej lub pojedynczego stażu zawodowego. 

Wniosek                   

o dofinansowanie 
2 0 lub  2 pkt 

Bada się czy projekt zakłada udział finansowy każdego pracodawcy 
w wymiarze co najmniej 5 % kosztów organizacji i prowadzenia pojedynczej praktyki 
zawodowej lub pojedynczego stażu zawodowego. Do kosztów organizacji i prowadzenia 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego należy zaliczyć m. in. koszty stypendium, które 
otrzymują uczniowie, koszty związane z odbywaniem praktyki lub stażu zawodowego oraz 
koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty u pracodawcy. 
0 pkt. – projekt nie zakłada udziału finansowego pracodawców 
2 pkt – projekt zakłada udział finansowy pracodawców. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania we wniosku o dofinansowanie kosztów 
organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w jakich pracodawcy 
zamierzają partycypować finansowo. 
 
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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

5 

Wykorzystanie współpracy nawiązanej z pracodawcami w trakcie 

realizacji projektów w latach 2007-2015 przy organizacji praktyk i staży 

zawodowych. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 

0 lub 1 pkt lub  

3 pkt 

Projekt zakłada współpracę w realizacji staży i praktyk zawodowych z podmiotami, z którymi 

została nawiązana współpraca w trakcie realizacji projektów w latach 2007-2015. Kryterium ma 

na celu zapewnienie ciągłości nawiązanej współpracy w ramach projektów realizowanych w 

latach 2007-2015. 

0 pkt - projekt nie zakłada, że  co najmniej 10 % pracodawców, u których realizowane będą 

praktyki i staże w ramach projektu stanowią podmioty, z którymi została nawiązana współpraca 

w trakcie realizacji projektów w latach 2007-2015; 

1 pkt - projekt zakłada, że  co najmniej 10 % pracodawców, 

 u których realizowane będą praktyki i staże w ramach projektu stanowią podmioty, z którymi 

została nawiązana współpraca w trakcie realizacji projektów w latach 2007-2015; 

3  pkt - projekt zakłada, że  co najmniej 20% pracodawców, u których realizowane będą 

praktyki i staże w ramach projektu stanowią podmioty, z którymi została nawiązana współpraca 

w trakcie realizacji projektów w latach 2007-2015 
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6 

 

 

 

Wsparcie osób w ramach projektu dotyczy zdobycia/ doskonalenia  

w zakresie zawodu w przypadku, którego odnotowuje się 

zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy i/lub który wpisuje się  

w obszar specjalizacji regionalnych. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 0, 3, 6 pkt 

Kryterium ma na celu dostosowanie działań do potrzeb regionalnego rynku pracy.   

Specjalizacje regionalne są określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Opolskiego do roku 2020, która stanowi jedną z podstaw diagnozy wyzwań, potrzeb i 

potencjałów obszarów/ sektorów objętych RPO WO 2014-2020.  

0 pkt – wsparcie osób w ramach projektu nie dotyczy zdobycia/ doskonalenia  

w zakresie zawodu w przypadku, którego odnotowuje się zapotrzebowanie na regionalnym 

rynku pracy i/lub który wpisuje się w obszar specjalizacji regionalnych. 

3 pkt – wsparcie osób w ramach projektu dotyczy zdobycia/ doskonalenia  

w zakresie zawodów, w ramach których odnotowuje się zapotrzebowanie na regionalnym 

rynku pracy zgodnie z prowadzonym monitoringiem WUP Opole; 

3 pkt - wsparcie osób w ramach projektu dotyczy zdobycia/ doskonalenia  

w zakresie zawodów wpisujących się w obszar specjalizacji regionalnych (poprzez specjalizacje 

regionalne należy rozumieć obszary rozwoju znajdujące się w grupie kluczowych i potencjalnie 

kluczowych specjalizacji  zdiagnozowanych w województwie opolskim). 

Punkty sumują się. 

 

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 lub poprawienia projektu  w 

części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

7. 
Projekt  jest skierowany do uczniów/słuchaczy/ wychowankówz grup 

defaworyzowanych  oraz ich opiekunów . 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub  2 pkt 

Przez grupy defaworyzowane rozumie się: osoby niepełnosprawne, osoby przedwcześnie 

kończące naukę i zagrożone przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, osoby 

niedostosowane społecznie, osoby żyjące w ubóstwie czy doświadczające przejawów 

dyskryminacji. 

0 pkt - projekt  nie jest w co najmniej 30% skierowany do uczniów/słuchaczy/ wychowanków  z 

grup defaworyzowanych  oraz ich opiekunów . 

2 pkt - projekt  w co najmniej 30% skierowany  jest do uczniów/słuchaczy/ wychowanków  z 

grup defaworyzowanych  oraz ich opiekunów . 

 

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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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8 

 

Projekt zakłada wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów 

projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach  2007 – 2015  

w ramach POKL. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 2pkt 

Kryterium ma na celu zapewnienie ciągłości wypracowanych w latach 2007-2015 w kraju 

pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, w celu zachowania 

wypracowanego wcześniej dorobku.  

0 pkt – projekt nie zakłada wykorzystania pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych zrealizowanych w latach  2007 – 2015  w ramach POKL. 

2 pkt - projekt zakłada wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych zrealizowanych w latach  2007 – 2015 w ramach POKL. 

 

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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

9 Komplementarność projektu. 
Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0, 2-5, 7 pkt 

0 pkt – projekt nie jest komplementarny 

Projekt jest komplementarny:   

2 pkt - z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych (w tym w zakresie wykorzystania 

sprzętu zakupionego w ramach projektów realizowanych w latach 2007-2015 ze środków 

unijnych)  

2 pkt - z projektem zaplanowanym do realizacji w ramach PI 10 a (rozwój infrastruktury 

 edukacyjno – szkoleniowej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 

3 pkt - z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu Specjalna Strefa Demograficzna 

Punkty sumują się. 

 

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 lub poprawienia projektu  w 
części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
 

10 
Projekt zakłada wykorzystanie e-podręczników/e-zasobów/e-

materiałów dydaktycznych. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 2pkt 

W ramach kryterium bada się czy będą wykorzystywane e-podręczniki/e-zasoby/e-materiały 

dydaktyczne stworzone dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020. 
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0 pkt. – projekt nie zakłada wykorzystania e-podręczników/e-zasobów/e-materiałów 

dydaktycznych. 

2 pkt. - projekt zakłada wykorzystania e-podręczników/e-zasobów/e-materiałów 

dydaktycznych. 

 

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. 

  

11 
Projekt zakłada szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania w nauczaniu  

e-podręczników/e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych 

Wniosek  

o dofinansowanie 
1 0 lub 2pkt 

W ramach kryterium bada się czy będą organizowane szkolenia z wykorzystywania w nauczaniu 

e-podręczników/e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w 

latach 2007-2013 i 2014-2020. 

 

0 pkt. – projekt nie zakłada realizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania e-

podręczników/e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych. 

2 pkt – projekt zakłada realizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania e-

podręczników/e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych. 

 

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. 

12 

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w  tym  w  

szczególności miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-

gospodarcze. 

 

 

 

 

1 0, 2 lub 4 pkt 

Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii  na  rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 

i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców 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  
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Wniosek  

o dofinansowanie 

jest  w  załączniku  nr  2  do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 

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

w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród miast 

wskazanych  

w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. 

2 pkt – projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. 

Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

Punkty sumują się za wyjątkiem sytuacji, gdy z listy miast wskazanych w załączniku nr 1 oraz 

listy miast wskazanych  

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

gospodarcze wybrano to samo miasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020  
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

Wersja nr 25, marzec 2018 r. 

191 
 

 

 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 

WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - 
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Oś priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie     9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej 

Kryteria merytoryczne  szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Ograniczenie terytorialne realizacji projektu. 
Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Ze wsparcia wyłączeni są: 

- szkoły/placówki systemu oświaty spoza terenu Aglomeracji Opolskiej, 

- uczniowie/słuchacze/wychowankowie wyżej wymienionych szkół/placówek systemu spoza terenu Aglomeracji Opolskiej, 

- nauczyciele wyżej wymienionych szkół/placówek systemu oświaty spoza terenu Aglomeracji Opolskiej. 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem: 

e) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc 

otrzymać dofinansowanie, lub/i  

f) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

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

2. Zgodność z priorytetami i celami Strategii ZIT. 
Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Projekt wpisuje się w Strategię ZIT Aglomeracji Opolskiej, a jego założenia są zgodne z celami zdefiniowanymi w 

dokumencie. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 
tego kryterium. 
 

3. 
Indywidualna analiza potrzeb szkoły lub placówki 

systemu oświaty. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Weryfikuje się, czy realizacja wsparcia dokonywana jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania 

szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie zaplanowanego do realizacji wsparcia. Diagnoza powinna być 

przygotowana i przeprowadzona przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o 

charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do 

podejmowania decyzji. 

Diagnoza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego 

wyposażenia, ponadto powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Jednocześnie nie będzie podlegała ocenie jakość 
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diagnozy szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie doposażenia, ponieważ jest ona weryfikowana i zatwierdzana 

przez organ prowadzący bądź osobę upoważniona do podejmowania decyzji. Przez organ prowadzący rozumie się 

właściwego ministra, jednostkę samorządu terytorialnego osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego 

oraz osobę fizyczną odpowiedzialną za działalność szkoły lub placówki systemu oświaty. 

Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania 

pracy szkół tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki pedagogicznej. 

Wnioski z diagnozy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie 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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 
tego kryterium. 
 

4. 

Projekt zakłada, że co najmniej 70% wszystkich osób 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach 

projektu stanowią uczniowie, wychowankowie i 

słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, 

ponadpodstawowych  lub placówek systemu oświaty 

objęci wsparciem w zakresie  praktyk i staży 

zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców . 

Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Zgodnie z zapisami RPO WO 2014-2020 realizowane będą projekty ukierunkowane na wzmocnienie w regionie kształcenia 

praktycznego, w postaci staży i praktyk zawodowych.  

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia, w celu 

zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki 

zawodowe finansowane ze środków EFS nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  2 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.  

Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych. 

Staże zawodowe organizuje się w ramach kształcenia zawodowego praktycznego: 

- dla uczniów i słuchaczy  szkół prowadzących kształcenie zawodowe (innych niż zasadnicze szkoły zawodowe i  

szkoły branżowe I stopnia), w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub 

przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia, ,  

- dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (innych niż zasadnicze szkoły zawodowe i  

szkoły branżowe I stopnia), w których staże zawodowe wykraczają poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego, w 

celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych, objętych podstawą programową nauczania danego zawodu 

-                  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 
tego kryterium. 
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5. 

Wnioskodawca w ramach wsparcia osób dorosłych 

uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 

gwarantuje realizację wsparcia w postaci kursów 

kończących się uzyskaniem kompetencji lub kwalifikacji 

w zakresie zawodowym (dot. 2 typu projektu). . 

Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone 

warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji tj.: wyczerpującą informację o 

efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji; 

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. Definicja kwalifikacji zgodnie z 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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 
tego kryterium. 
 

6. 
Efekty realizacji projektu mają zapewnioną trwałość 

zakupionego sprzętu . 

Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów 

realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym. Wnioskodawca zobowiązany jest do 

zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach 

projektu sprzętu niezbędnego do realizacji kształcenia zawodowego.  

Weryfikacja wskaźnika dotyczącego doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć będzie dokonywana do 4 

tygodni po zakończeniu Projektu w ramach wizyty monitorującej. W przypadku zakończenia Projektu z końcem czerwca, 

okres pomiaru wskaźników może ulec wydłużeniu i zostanie dokonany w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 
tego kryterium. 
 

7. 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS  

prowadzone w ramach projektu stanowią uzupełnienie 

działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 

projektu . 

Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady 

środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub 

placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

(średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach programów rządowych. 

W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego wsparcie kierowane jest 

do tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w których kształcenie zawodowe 

praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania 

kosztów takiego kształcenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie projektu 

stosownej deklaracji. 

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 
tego kryterium. 
 

8.  

Zapewnienie i monitorowanie wysokiej jakości staży i 

praktyk zawodowych przez szkoły lub placówki 

systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
Bezwzględny 

Ocena jakości staży i praktyk zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców powinna polegać na przeprowadzeniu 

ankiety ewaluacyjnej przez beneficjenta wypełnionej przez ucznia i pracodawcę lub przedsiębiorcę, po odbytym 

stażu/praktyce. Ankiety ewaluacyjne powinny być weryfikowane wraz z końcowym wnioskiem o płatność. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie projektu stosownej deklaracji.  

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 lub poprawienia projektu  w części dotyczącej spełnienia 
tego kryterium. 
 

9. Diagnoza potrzeb uczniów i słuchaczy 
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny    

Działania realizowane w ramach projektów muszą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, 
poparte diagnozą przedstawioną we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowiące odzwierciedlenie spełnienia powyższego kryterium, 

powinny być zapisami jednoznacznymi, niebudzącymi wątpliwości.   

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 lub 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. 

Zintegrowany charakter projektu (kryterium 

obowiązuje, gdy w konkursie przewidziano do 

realizacji wszystkie typy projektów wskazane w  

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 

2014-2020). 

Wniosek  

o dofinansowanie  
3 1-3 pkt 

Punktowane będą projekty łączące główne typy przedsięwzięć możliwych do realizowania, wskazanych 

w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020: 

1 pkt – projekt realizujący jeden typ projektu; 

2 pkt – projekt integrujący dwa typy projektów; 

3 pkt - projekt integrujący więcej niż dwa typy projektów. 
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2. Komplementarność projektu. 
Wniosek  

o dofinansowanie  
1 0-8 pkt 

Projekt jest komplementarny z:   

0 pkt - - projekt nie zakłada komplementarności; 

2 pkt - - projektami realizowanymi w ramach ZIT, 

2 pkt - z projektami z obszaru edukacji współfinansowanymi ze środków unijnych (w tym w zakresie 

wykorzystania sprzętu  zakupionego w ramach projektów) realizowanych w perspektywie finansowej 

UE 2007-2013, 

1 pkt - projektami zaplanowanymi do realizacji w ramach PI 10 a (rozwój infrastruktury edukacyjno- 

szkoleniowej), 

3 pkt - inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD. 

Punkty sumują się.  

3. Obszar realizacji projektu 
Wniosek  

o dofinansowanie  
2 1-3 pkt 

Projekt realizowany na obszarze: 

1 gminy - 1 pkt, 

2 gmin - 2 pkt,  

3 lub więcej gmin - 3 punkty. 

4. 
Wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników 

określonych dla Aglomeracji Opolskiej. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
1 0-8 pkt 

Premiowane będą projekty o najwyższym wpływie na realizację wartości docelowej wskaźników 

produktu wskazanych w Strategii ZIT, tj.: 

1) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie (osoby), 

2) Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u 

pracodawcy (osoby). 

Wpływ na osiągnięcie docelowej wartości wskaźników wyrażony będzie wg wzoru:  

�����ść	�	
�ź�
�	����
��������	�	�����
��

�����ść	��������	�	
�ź�
�	�
��ś����	�	�������	���	
	�	100% 

0 pkt - poniżej 1 % 

1 pkt - od 1 % do 3 % 

2 pkt - powyżej  3 % do 5 % 

3 pkt - powyżej 5 % do 10 % 

4 pkt - powyżej 10 % 

Punktacja przyznawana jest za każdy ww. wskaźnik osobno. Punkty sumują się. 

5. 

Wykorzystanie współpracy nawiązanej z 

pracodawcami w trakcie realizacji projektów  

w perspektywie finansowej UE 2007-2013 przy 

organizacji praktyk i staży zawodowych 

Wniosek  

o dofinansowanie  
1 0 lub 5 pkt 

Projekt  zakłada, że  co najmniej 20% pracodawców u których realizowane będą praktyki i staże w 

ramach projektu stanowią podmioty, z którymi została nawiązana współpraca w trakcie realizacji 

projektów w perspektywie finansowej UE 2007-2013. Kryterium ma na celu zapewnienie ciągłości 

nawiązanej współpracy w ramach projektów realizowanych w perspektywie finansowej UE 2007-2013. 

0 pkt – projekt nie zakłada,  że  co najmniej 20% pracodawców u których realizowane będą praktyki i 

staże w ramach projektu stanowią podmioty, z którymi została nawiązana współpraca w trakcie 

realizacji projektów w perspektywie finansowej UE 2007-2013. 
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5 pkt – projekt zakłada  że  co najmniej 20% pracodawców u których realizowane będą praktyki i staże 

w ramach projektu stanowią podmioty, z którymi została nawiązana współpraca w trakcie realizacji 

projektów w perspektywie finansowej UE 2007-2013. 

 

6. 

Projekt zakłada wykorzystanie pozytywnie 

zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych zrealizowanych w perspektywie 

finansowej UE 2007-2013 w ramach POKL.. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
2 0 lub 2 pkt 

Kryterium ma na celu wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 

wypracowanych w kraju w perspektywie finansowej UE 2007-2013.  

0 pkt – projekt nie zakłada wykorzystania pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych zrealizowanych w  perspektywie finansowej UE 2007 – 2013 w ramach POKL; 

2 pkt – projekt zakłada wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 

zrealizowanych w  perspektywie finansowej UE 2007 – 2013 w ramach POKL. 

7. 

Wsparcie osób w ramach projektu dotyczy zdobycia/ 

doskonalenia w zakresie zawodu w przypadku, 

którego odnotowuje się zapotrzebowanie na 

regionalnym rynku pracy i/lub który wpisuje się  

w obszar specjalizacji regionalnych. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
2 0, 3, 6 pkt 

Kryterium ma na celu dostosowanie działań do potrzeb regionalnego rynku pracy.   

Specjalizacje regionalne określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 

roku 2020, która stanowi jedną z podstaw diagnozy wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/ 

sektorów objętych RPO WO 2014-2020.  

0 pkt – projekt nie przewiduje wsparcia osób w zakresie zawodów, na które odnotowuje się 

zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy, zgodnie z prowadzonym monitoringiem WUP Opole lub 

zawodów wpisujących się w obszar specjalizacji regionalnych; 

3 pkt –  wsparcie osób w zakresie zawodów w ramach, których odnotowuje się zapotrzebowanie na 

regionalnym rynku pracy zgodnie z prowadzonym monitoringiem WUP Opole 

3 pkt -  wsparcie osób w zakresie zawodów wpisujących się w obszar specjalizacji regionalnych 

(poprzez specjalizacje regionalne należy rozumieć obszary rozwoju znajdujące się w grupie kluczowych 

i potencjalnie kluczowych specjalizacji  zdiagnozowanych w województwie opolskim).  

Punkty sumuje się. 

8. 
Wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych  

dzieci i młodzieży  

Wniosek  

o dofinansowanie  
1 0 lub  4 pkt 

Kryterium ma za zadanie preferowanie objęcia wsparciem w ramach projektu dzieci ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych celem wyrównania 

ich szans edukacyjnych jak i pozostałych celem rozwijania ich kompetencji i umiejętności, co umożliwi 

jednocześnie podniesienie poziomu realizowanej w regionie edukacji. Specjalne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne stanowią indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591 z późn. 

zm.). 

Przez grupy defaworyzowane rozumie się: osoby z niepełnosprawnościami, osoby przedwcześnie 

kończące naukę i zagrożone przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, osoby niedostosowane 

społecznie, osoby żyjące w ubóstwie czy doświadczające przejawów dyskryminacji.  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

Projekt skierowany do: 



Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO 2014-2020  
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

Wersja nr 25, marzec 2018 r. 

198 
 

0 pkt - projekt nie jest  w co najmniej 15% skierowany  do uczniów/słuchaczy/wychowanków  ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych  oraz ich 

opiekunów; 

4 pkt - projekt  w co najmniej 15% skierowany  jest do uczniów/słuchaczy/wychowanków  z grup  ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych  oraz ich 

opiekunów. 

 

9. 
Projekt skierowany do osób zamieszkałych na 

terenach wiejskich. 
Wniosek  

o dofinansowanie  
3 0 - 5 pkt 

 Kryterium ma  za zadanie zapewnienie objęcia wsparciem w ramach projektu grup znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji oraz bezpośrednio wpłynie na wsparcie szkół i placówek systemu oświaty 

położonych na terenach wiejskich. Kierowanie środków w ramach realizowanej interwencji na obszary 

wiejskie sprzyjać będzie zachowaniu spójności pomiędzy miastem a wsią. Tereny wiejskie należy 

rozumieć jako obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA 

(kategoria 3). Definicja osób zamieszkałych na terenach wiejskich zgodnie z Listą wskaźników na 

poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS. 

0 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich  stanowią mniej niż 15% uczestników projektu; 

1 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią od 15% do 25%  uczestników projektu; 

2 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią więcej niż 25% do 35%  uczestników projektu; 

3 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią więcej niż 35% do 45% uczestników projektu. 

4 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią więcej niż 45% do 55%  uczestników projektu. 

5 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią więcej niż 55%  uczestników projektu. 

10. 
Ukierunkowanie wsparcia nauczycieli kształcenia 

zawodowego 

Wniosek  

o dofinansowanie  
3 0 lub 5 pkt 

Bada się, czy projekt zakłada realizację w pierwszej kolejności studiów podyplomowych lub kursów 

kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego, w 

ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów 

wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo tworzenia nowych 

kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku 

pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego. 

0 pkt. – projekt nie zakłada wsparcia w powyższym zakresie 

5 pkt – projekt zakłada wsparcie w powyższym zakresie 

11. 
Udział finansowy pracodawców w realizacji 

projektów  

Wniosek  

o dofinansowanie  
2 0 lub 5 pkt 

Bada się czy projekt zakłada udział finansowy każdego pracodawcy w wymiarze co najmniej 5 % 
kosztów organizacji i prowadzenia pojedynczej praktyki zawodowej lub pojedynczego stażu 
zawodowego. Do kosztów organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego należy 
zaliczyć m. in. koszty stypendium, które otrzymują uczniowie, koszty związane z odbywaniem praktyki 
lub stażu zawodowego oraz koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty u pracodawcy. 
 

0 pkt – projekt nie zakłada udziału finansowego pracodawców, 

5 pkt - projekt zakłada udział finansowy pracodawców. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania we wniosku o dofinansowanie kosztów organizacji  

i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w jakich zamierza partycypować finansowo 

pracodawca/pracodawcy. 
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12. 

Projekt zakłada wykorzystanie e-podręczników bądź 

/e-zasobów/ /e-materiałów dydaktycznych.  

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

 

 

1 0 lub 3 pkt 

W ramach kryterium bada się czy będą wykorzystywane e-podręczniki bądź /e-zasoby/e-materiały 
dydaktyczne stworzone dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020. 
0 pkt – projekt nie zakłada wykorzystania e-podręczników bądź /e-zasobów/e-materiałów 
dydaktycznych. 
3 pkt - projekt zakłada wykorzystaniea e-podręczników bądź /e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych. 

13 

Projekt zakłada szkolenia dla nauczycieli z 

wykorzystania e-podręczników bądź /e-zasobów/e-

materiałów dydaktycznych  
Wniosek  

o dofinansowanie 

 

 

 

1 0 lub 3 pkt 

W ramach kryterium bada się czy będą organizowane szkolenia dla nauczycieli z wykorzystywania w 
nauczaniu  e-podręczników bądź /e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki 
środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020. 
0 pkt. – projekt nie zakłada realizacjię szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania e-
podręczników bądź /e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych. 
3 pkt – projekt zakłada realizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania e-podręczników 
bądź /e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych. 

14 

Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w  

tym  w  szczególności miast średnich  tracących  

funkcje  społeczno-gospodarcze.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
2 

0, 1, 2 lub 3 

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. Lista miast średnich   wskazana jest 
w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast lista 
miast średnich   tracących funkcje społeczno-gospodarcze  wskazana  jest  w  załączniku  nr  2  do 
wspomnianego dokumentu. Dokument pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 
 
0 pkt - projekt nie zakłada objęcia wsparciem miast średnich, w  tym  w  szczególności miast średnich  
tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze. 
1 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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Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt skierowany do osób dorosłych 

 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Uczestnikami projektów mogą być wyłącznie osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia, 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy i które z własnej inicjatywy chcą 
uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu i/lub są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie 
diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb 
regionalnego lub lokalnego rynku pracy (nie są to osoby delegowane przez pracodawców), w 
tym osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną.  

2. 

Projekt  w zakresie typu nr 1 

skierowany jest do osób dorosłych 

wykazujących największą lukę 

kompetencyjną  

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną 
w zakresie TIK (typ projektu nr 1 pkt a) i języków obcych (typ projektu nr 1 pkt b). 

3. 

Projekt  w zakresie typu nr 1 zakłada 

formalną ocenę i certyfikację 

kompetencji  

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W przypadku realizacji szkoleń językowych zajęcia kończą się uzyskaniem przez uczestników 
projektu, certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości 
językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Szkolenia językowe 
są realizowane zgodnie z zakresem określonym w Regulaminie konkursu i wynikającym z  
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz rozliczane stawkami jednostkowymi 
zgodnie z ww. dokumentami. 
 
W przypadku kompetencji cyfrowych zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub inne formy 
podnoszenia kompetencji kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie 
przez uczestników projektu określonych kompetencji cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we 
wniosku o dofinansowanie projektu etapami, o których mowa w Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. Standard wymagań dla kompetencji informatycznych, które 
powinni osiągnąć uczestnicy projektu jest określony w Regulaminie konkursu zgodnym  
z załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

4. 

Wnioskodawca składa nie więcej niż 
jeden wniosek o dofinansowanie 
projektu w ramach danego konkursu 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie 

Wnioskodawców. Kryterium to sprzyja także kompleksowości i spójności wsparcia udzielanego 

w ramach jednego projektu.  
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W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę, Instytucja 

Organizująca Konkurs odrzuci wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski.  

 

5. 

Projekt zakłada, że co najmniej 90% 
wszystkich osób kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem w ramach projektu 
weźmie udział w kształceniu i szkoleniu 
w zakresie kompetencji kluczowych: TIK 
i/lub języki obce 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych w RPO WO 2014-2020 
wskaźników produktu. Kryterium ma również za zadanie zapewnienie osobom dorosłym 
wsparcie w ramach systemu kształcenia formalnego lub pozaformalnego, w tym z 
uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość) w zakresie kompetencji 
kluczowych: TIK i/lub języki obce. 

 

 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt, w co najmniej 70% 

skierowany jest do osób 

zamieszkałych na terenach 

wiejskich 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 5 pkt 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych w RPO WO 2014-2020 

wskaźników produktu. Kryterium ma również za zadanie zapewnienie objęcia wsparciem w ramach 

projektu grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz bezpośrednio wpłynie na wsparcie osób 

dorosłych zamieszkujących obszary wiejskie. Kierowanie środków w ramach realizowanej interwencji na 

obszary wiejskie sprzyjać będzie zachowaniu spójności pomiędzy miastem a wsią. 

Osoby pochodzące z terenów wiejskich należy rozumieć jako osoby zamieszkujące na obszarach słabo 

zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA (kategoria 3 ). Definicja osób 

zamieszkałych na terenach wiejskich zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020 

Zakres EFS. 

0 pkt – projekt nie jest skierowany w co najmniej 70 % do osób zamieszkałych na terenach wiejskich 

5 pkt – projekt jest skierowany w co najmniej 70 % do osób zamieszkałych na terenach wiejskich 

 

2. 
Projekt, w co najmniej 20% 

skierowany jest do osób 50+ 

Wniosek 

o dofinansowanie 
3 0 lub 5 pkt 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych w RPO WO 2014-2020 

wskaźników produktu. 

0 pkt – projekt nie jest skierowany w co najmniej 20 % do osób 50+ 

5 pkt - projekt jest skierowany w co najmniej 20 % do osób 50+ 

 

3. 

Projekt zakłada, że co najmniej 
60% wszystkich osób 
kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem w ramach projektu 

Wniosek 

o dofinansowanie 
3 0 lub 5 pkt 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych w RPO WO 2014-2020 

wskaźników produktu. Przez osoby o niskich kwalifikacjach rozumie się osoby posiadające wykształcenie na 

poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. osoby z wykształceniem podstawowym, osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym oraz osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym. Definicja poziomów wykształcenia 
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będą stanowiły osoby o niskich 
kwalifikacjach 

(ISCED) została zawarta  

w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS 

monitorowanych we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest 

określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać 

jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. 

0 pkt - projekt  nie zakłada, że co najmniej 60% wszystkich osób kwalifikujących się do objęcia wsparciem  

w ramach projektu będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach 

5 pkt - projekt zakłada, że co najmniej 60% wszystkich osób kwalifikujących się do objęcia wsparciem  

w ramach projektu będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach 

4. Komplementarność projektu 
Wniosek 

o dofinansowanie 
1 0 - 6 pkt 

Projekt nie jest komplementarny – 0 pkt 

 

Projekt jest komplementarny: 

- z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych (w tym w zakresie wykorzystania sprzętu 

zakupionego w ramach projektów realizowanych w latach 2007-2015) – 1 pkt; 

- projekt jest komplementarny z działaniami finansowanymi ze środków własnych wnioskodawcy – 2 pkt; 

- projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD – 3 pkt. 

5. 

Projekt w co najmniej 20% 
skierowany jest do osób z  
niepełnosprawnościami  
 

Wniosek 

o dofinansowanie 
2 0 lub 5 pkt 

Wprowadzenie kryterium ma na celu premiowanie projektów obejmujących wsparciem grupy znajdujące 

się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Definicja osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Listą 

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

0 pkt -  projekt  nie jest skierowany w co najmniej 20% do osób z niepełnosprawnościami  
5 pkt -projekt w co najmniej 20% skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami  
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OP VII Konkurencyjny rynek pracy 

1. 

 

7.1 
Aktywizacja 
zawodowa 

osób 
pozostającyc
h bez pracy 
realizowana 
przez PUP 

 
Programy 

aktywizacji 
zawodowej 

realizowanej przez 
Powiatowe Urzędy 

Pracy* 

- - 
Powiatowe 

Urzędy Pracy 

24 404 300  
(min  

1 036 600 
max  

5 205 900) 

24 404 300 
(min.  

1 036 600 
max  

5 205 900) 

ND 20 743 600 

Liczba osób 
bezrobotnych, w 
tym długotrwale 
bezrobotnych 
objętych 
wsparciem w 
programie 

3 118 

II kwartał 2015 II kwartał 2015 31.12.2015 

Liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych 
objętych 
wsparciem 
w programie 

919 

Liczba osób z 
niepełnosprawno
ściami objętych 
wsparciem 
w programie 

154 

Liczba osób w 
wieku 50 lat i 
więcej objętych 
wsparciem w 
programie 

439 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liczba osób o 
niskich 
kwalifikacjach 
objętych 
wsparciem 
w programie 

 
1 581 

 
 

Liczba osób, które 
otrzymały 
bezzwrotne 
środki  na 
podjęcie 
działalności 
gospodarczej  
w programie 

245 

Liczba migrantów 
powrotnych oraz 
imigrantów 
objętych 
wsparciem  
w programie 

17 

Liczba osób 
posiadających co 
najmniej jedno 
dziecko do 6 roku 
życia 

318 

Liczba osób 
posiadających co 
najmniej jedno 
dziecko 
niepełnosprawne 
do 18 roku życia 

6 
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2. 

 

7.1 
Aktywizacja 
zawodowa 
osób 
pozostającyc
h bez pracy 
realizowana 
przez PUP 

 
Programy 
aktywizacji 
zawodowej 
realizowanej przez 
Powiatowe Urzędy 
Pracy* 

- - 
Powiatowe 

Urzędy Pracy 

21 337 426,8
8 (min  

951 078,24 
max  

4 868 381,7) 

21 337 426,88 
(min  

951 078,24 
max  

4 868 381,76) 

ND 
18 136 812,8

5 

Liczba osób 
bezrobotnych, w 
tym długotrwale 
bezrobotnych 
objętych 
wsparciem w 
programie 

2 725 

I kwartał I kwartał 31.12.2016 

Liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych 
objętych 
wsparciem 
w programie 

687 

Liczba osób z 
niepełnosprawno
ściami objętych 
wsparciem 
w programie 

128 

Liczba osób w 
wieku 50 lat i 
więcej objętych 
wsparciem w 
programie 

391 

Liczba osób o 
niskich 
kwalifikacjach 
objętych 
wsparciem 
w programie 

 
1 442 
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tytuł lub zakres 

projektu  

podmiot zgłaszający 

data identyfikacji 

podmiot, który będzie 
wnioskodawcą 

szacowana całkowita 

wartość projektu (PLN) 

szacowana wartość 
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projektu 
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3. 

7.1 
Aktywizacja 
zawodowa 

osób 
pozostającyc
h bez pracy 
realizowana 
przez PUP 

Programy 
aktywizacji 
zawodowej 

realizowanej przez 
Powiatowe Urzędy 

Pracy* 

- - 
Powiatowe 

Urzędy Pracy 
25 131 305,0

0 
25 131 305,00 ND 

21 361 
609,00 

Liczba osób 
bezrobotnych, w 
tym długotrwale 
bezrobotnych 
objętych 
wsparciem w 
programie 

2 517 

I kwartał 2017r. I kwartał 2017r. 31.12.2017 r. 

Liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych 
objętych 
wsparciem 
w programie 

609 

Liczba osób z 
niepełnosprawno
ściami objętych 
wsparciem 
w programie 

127 

Liczba osób w 
wieku 50 lat i 
więcej objętych 
wsparciem w 
programie 

322 

Liczba osób o 
niskich 
kwalifikacjach 
objętych 
wsparciem 
w programie 

1 310 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liczba osób, które 
otrzymały 
bezzwrotne 
środki  na 
podjęcie 
działalności 
gospodarczej  
w programie 

325 

Liczba migrantów 
powrotnych oraz 
imigrantów 
objętych 
wsparciem  
w programie 

3 

Liczba osób 
posiadających co 
najmniej jedno 
dziecko do 6 roku 
życia 

226 

Liczba osób 
posiadających co 
najmniej jedno 
dziecko 
niepełnosprawne 
do 18 roku życia 

10 

4. 

7.1 
Aktywizacja 
zawodowa 

osób 

Programy 
aktywizacji 
zawodowej 

realizowanej przez 

- - 
Powiatowe 

Urzędy Pracy 
24 667 751 

 
24 667 751 

 
 

20 967 588 
 

Liczba osób 
bezrobotnych, w 
tym długotrwale 
bezrobotnych 

2 482 I kwartał 2018 r. 
I kwartał 2018 

r. 
31 grudnia 

2018 r. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

pozostającyc
h bez pracy 
realizowana 
przez PUP 

Powiatowe Urzędy 
Pracy* 

objętych 
wsparciem w 
programie 

Liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych 
objętych 
wsparciem 
w programie 

689 

Liczba osób z 
niepełnosprawno
ściami objętych 
wsparciem 
w programie 

130 

Liczba osób w 
wieku 50 lat i 
więcej objętych 
wsparciem w 
programie 

280 

Liczba osób o 
niskich 
kwalifikacjach 
objętych 
wsparciem 
w programie 

1 357  

Liczba osób, które 
otrzymały 
bezzwrotne 
środki  na 
podjęcie 
działalności 

284 
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5. 

7.3 
Zakładanie 
działalności 

gospodarczej 

Utworzenie przez 
beneficjenta 

Funduszu 
Funduszy, z którego 

wspierane będą 
instrumenty 
finansowe 
udzielające 
pożyczek 

ostatecznym 
odbiorcom w 

ramach 
przedmiotowego 

działania 

Bank 
Gospodarst

wa 
Krajowego 

17.10.2016 
Bank 

Gospodarstwa 
Krajowego 

11 709 176,4
7 

11 709 176,47 ND 9 952 800,00 

Liczba 
utworzonych 
miejsc pracy w 
ramach 
udzielonych z EFS 
środków na 
podjęcie 
działalności 
gospodarczej 

154 listopad 2016r.  grudzień 2016r. 
grudzień 
2023r. 

OP VIII Integracja społeczna 

6. 

8.3 
Wsparcie 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej 

Wsparcie dla 
opolskiego modelu 
promocji, 
upowszechniania 
oraz rozwoju 
sektora ekonomii 
społecznej 

ROPS w 
Opolu 

21.07.2014 

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej  
w Opolu 

2 520 000 2 520 000 ND 2 142 000 
-** 

- IV kwartał 2015  IV kwartał 2015 II kwartał 2019  

OP IX Wysoka jakość edukacji 
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7. 
9.1.5 
Programy 
pomocy 
stypendialnej 

Wspieramy 
najlepszych 

SWO WO 28.04.2014 
Samorząd 

Województwa 
Opolskiego 

1 882 353 1 882 353 ND 1 600 000 

Liczba uczniów 
realizujących 
indywidualny 
plan rozwoju 
w ramach 
programu  

375 

III kwartał 2015 III kwartał 2015  IV kwartał 2017 

Liczba osób 
pochodzących 
z obszarów 
wiejskich  

300 

8. 
9.1.5 
Programy 
pomocy 
stypendialnej 

Wspieramy 
najlepszych II 

SWO WO 09.02.2017 
Samorząd 

Województwa 
Opolskiego 

1 882 353 1 882 353 ND 1 600 000 

Liczba uczniów 
realizujących 
indywidualny 
plan rozwoju 
w ramach 
programu  

375 

II kwartał 2017 III kwartał 2017  IV kwartał 2019 

Liczba osób 
pochodzących 
z obszarów 
wiejskich  

300 

OP XI Pomoc techniczna EFS 
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9. 

Oś 
Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
lata 2014-2015 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2015-06-
29 

IZ RPO WO 
2014-2020 

   
12 703 025,2

0   
    

10. 

Oś 
Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
lata 2014-2015 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2015-06-
29 

IP RPO WO 
2014-2020 - 

OCRG 
   3 191 257,38  

 
    

11. 

Oś 
Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
lata 2014-2015 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2015-06-
29 

IP RPO WO 
2014-2020 - 

WUP 
   1 756 381,00  
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12. 

Oś 
Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
2016 rok 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2015-06-
29 

IZ RPO WO 
2014-2020 

   9 687 000,35  
 

    

 

13. 

 Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
2016 rok 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2015-06-
29 

IP RPO WO 
2014-2020 - 

OCRG 
   3 321 999,97  

 
    

14. 

Oś 
Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
2016 rok 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2015-06-
29 

IP RPO WO 
2014-2020 - 

WUP 
   6 129 881,00  
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15. 

Oś 
Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
2017 rok 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2016-04-
11 

IZ RPO WO 
2014-2020 

   
12 750 
000,00  

    

16. 

Oś 
Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
2017 rok 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2016-04-
11 

IP RPO WO 
2014-2020 - 

OCRG 
   3 527 500,00 

 
    

17. 

Oś 
Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
2017 rok 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2016-04-
11 

IP RPO WO 
2014-2020 - 

WUP 
   6 436 375,00 

 
    

18. 

Oś 
Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
2018 rok 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2017-06-
20 

IZ RPO WO 
2014-2020 

   
12 240 
714,00  
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19. 

Oś 
Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
2018 rok 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2017-06-
20 

IP RPO WO 
2014-2020 - 

OCRG 
   3 727 250,00 

 
    

20. 

Oś 
Priorytetowa 
XI RPO WO 
2014-2020 

Plan Działań 
Pomocy 
Technicznej RPO 
WO 2014-2020 na 
2018 rok 

IZ RPO WO 
2014-2020 

2017-06-
20 

IP RPO WO 
2014-2020 - 

WUP 
   6 495 951,00 

 
    

* Wnioski o dofinansowanie projektów dla poszczególnych PUP znajdują się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. 

** W ramach projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach działania 8.3 nie będą generowane wskaźniki programowe. IZRPO WO 2014-2020 określi wskaźniki pomocnicze na poziomie projektu. 

i Tabela zawiera wyłącznie wskaźniki produktu. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego odpowiadające projektom pozakonkursowym ujęto w załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO 

WO 2014-2020. 
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Lista stanowi uszczegółowienie warunków i procedur dotyczących kwalifikowalności wydatków 

projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego       

na lata 2014-2020 określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej Wytycznymi. 

Kwalifikowalność wydatków poddawana jest wnikliwej analizie zarówno na etapie oceny wniosku  

o dofinansowanie, w trakcie realizacji projektu, jak również w trakcie kontroli i po zakończeniu realizacji 

projektu. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest bezpośrednie ich wskazanie we wniosku  

o dofinansowaniea tym samym w umowie o dofinansowanie. 

Zgodnie z pkt. 7 rozdziału 4 Wytycznych IZ RPO WO 2014-2020 może ustanowić bardziej szczegółowe 

warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla projektów współfinansowanych w ramach RPO 

WO 2014-2020. Celem niniejszej listy jest określenie warunków kwalifikowania wydatków w projektach 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Oś priorytetowa  VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

Poddziałanie   – 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  
20 tys. PLN netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową nie wyższą niż 3 % kwoty przyznanej ze 

środków Funduszu Pracy (FP) będących do dyspozycji samorządu województwa na 
realizację zadań współfinansowanych z EFS i FP. 

6. Według kwoty ryczałtowej – uproszczone formy rozliczania wydatków mają 
zastosowanie jedynie do kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem do wysokości 
i zakresu określonego w art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

-   Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) 

       oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu 
Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 oraz 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 
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objętych pomocą 
publiczną 

•  subsydiowanie zatrudnienia pracowników  znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej 

sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, 

•  doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, 

•  bezzwrotną pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

- pomoc publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia.  

Unijna i krajowa podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis. 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu. 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r.    

w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 

jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia 

społeczne (Dz.U. z 2014 poz. 864). 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia  

2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz 

przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 poz. 

1041 z późn. zm.). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:    

- Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz    

− Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu 
Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 oraz 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  

Poddziałanie   – 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  
20 tys. zł netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych  – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich1 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich2 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich3 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich4 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot 
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

-   Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

•  subsydiowanie zatrudnienia pracowników  znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej 
sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, 

•  doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, 

- pomoc publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia.  
1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis. 

                                                           
1 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet                              
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
2 Jw. 
3 Jw. 
4 Jw. 
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2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca 2015r.  w sprawie 

udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:    

-   Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej  

Poddziałanie   – 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  
20 tys. zł netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich5 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich6 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich7 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich8 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot 
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

-   Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

•  bezzwrotną pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

•  pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym 
wspierających rozwój przedsiębiorcy, 

•  tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przy 
wykorzystaniu instrumentów finansowych. 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis. 

                                                           
5 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
6 Jw. 
7 Jw. 
8 Jw. 
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2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca 2015r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:    

-   Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

Poddziałanie   – 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  
20 tys. zł netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich9 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich10 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich11 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich12 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot 
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

- Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1793 z późn. zm.) oraz 

-     Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, 

-   Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

- właściwym Regionalnym Programie Zdrowotnym13, 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

•  pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu 
przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

                                                           
9 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
10 Jw. 
11 Jw. 
12 Jw. 
13 Dotyczy projektów z zakresu: profilaktyki raka szyjki macicy, rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy, 
eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. 
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1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:    

− Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U.2017 poz. 1793 z późn. zm.) oraz 

-     Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego    
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  VII Konkurencyjny rynek pracy 

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

Poddziałanie   – 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  
20 tys. zł netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich14 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich15 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich16 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich17 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot 
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016 
poz. 1829 z późn. zm.) oraz 

-     Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców                          i 
pracowników do zmian na lata 2014 – 2020, 

-   Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

•  subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej 
sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, 

•  szkolenia i doradztwo, 

- pomoc publiczna, w tym m.in.: na szkolenia, usługi doradcze i subsydiowanie 
zatrudnienia.  

                                                           
14 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
15 Jw. 
16 Jw. 
17 Jw. 
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1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:    

− Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz 

-     Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców                                 i 
pracowników do zmian na lata 2014 – 2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  VII Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego  

Poddziałanie   – 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  
20 tys. zł netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich18 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich19 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich20 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich21 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot 
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

•  subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej 
sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, 

•  doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, 

- pomoc publiczna, w tym m.in.: na szkolenia, usługi doradcze i subsydiowanie 
zatrudnienia.  

                                                           
18 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
19 Jw. 
20 Jw. 
21 Jw. 
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1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r.  w sprawie 
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:    

− Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 

Poddziałanie   – 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  
20 tys. zł netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich22 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich23 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich24 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich25 przekraczającej 4 550 tys. PLN, 

6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot 
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

−  Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej    
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)26, 

− Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016, poz. 930 z późn. 
zm.)27, 

− Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U.2017 poz. 1793 z późn. zm.)28, 

-    Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego29, 

-   Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-202030, 

-     Właściwym Regionalnym Programie Zdrowotnym31, 

                                                           
22 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
23 Jw. 
24 Jw. 
25 Jw. 
26 Dotyczy projektów z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 
27 Dotyczy projektów z zakresu wparcia dla osób niesamodzielnych. 
28 Dotyczy projektów z zakresu usług zdrowotnych. 
29 Dotyczy projektów z zakresu usług społecznych. 
30 Dotyczy projektów z zakresu usług zdrowotnych. 
31 Dotyczy projektów z zakresu działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym oraz  opieki nad matką i dzieckiem 
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-  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, 

− 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. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

-  pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu 

przedsiębiorcy lub personelu przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.  

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:      

−  Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)32, 

− Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016, poz. 930 z późn. 
zm.)33, 

− Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U.2017 poz. 1793 z późn. zm.)34, 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego35, 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-202036, 

− Programem zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w ramach nadwagi, otyłości    
i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego37, 

− Programem poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD    
w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”38, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, 

                                                           
32 Dotyczy projektów z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 
33 Dotyczy projektów z zakresu wparcia dla osób niesamodzielnych. 
34 Dotyczy projektów z zakresu usług zdrowotnych. 
35 Dotyczy projektów z zakresu usług społecznych. 
36 Dotyczy projektów z zakresu usług zdrowotnych.  
37 Dotyczy projektów z zakresu usług zdrowotnych (chorób cywilizacyjnych – nadwagi, otyłości i cukrzycy). 
38 Dotyczy projektów z zakresu usług zdrowotnych (opieki nad matką i dzieckiem). 
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− 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. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.2 Włączenie społeczne 

Poddziałanie   – 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  
    20 tys. zł netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich39 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich40 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich41 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich42 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot 
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, 

− 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. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na subsydiowanie zatrudnienia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

•  subsydiowanie zatrudnienia pracowników  znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej 
sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, 

                                                           
39 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
40 Jw. 
41 Jw. 
42 Jw. 
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•  doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. 
 

Unijna i krajowa podstawa prawna: 
 

1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:    

− Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, 

− 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. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 

Poddziałanie   – 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  
20 tys. zł netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: zgodnie z Wytycznymi (rozdz. 8.4) 
6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, 

− 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. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc na doradztwo, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

•  pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu 
przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie, 

•  bezzwrotną pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

•  pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub 
szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy. 

Unijna i krajowa podstawa prawna: 
1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 
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Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:      

− Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku    
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, 

− 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. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie   9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 tys. Zł 
netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich43 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich44 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich45 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich46 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot 
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020,  

− 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. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

                                                           
43 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
44 Jw. 
45 Jw. 
46 Jw. 



 Załącznik nr 6 do SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami  

wersja nr 25, marzec 2018 r. 

23 
 

objętych pomocą 
publiczną 

� pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu 
przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

Unijna i krajowa podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:  

− Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020, 

− 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. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie   9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 tys. Zł 
netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich47 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich48 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich49 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich50 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot 
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020,  

− 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. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 
� pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu 

przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

                                                           
47 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
48 Jw. 
49 Jw. 
50 Jw. 
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Unijna i krajowa podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:  

− Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020, 

− 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. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie   9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 tys. zł 
netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich51 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich52 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich53 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich54 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

    6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot    
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020,  

− 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. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

− pomoc na szkolenia, 

− pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

                                                           
51 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
52 Jw. 
53 Jw. 
54 Jw. 
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•  pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu 
przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

Unijna i krajowa podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

 
Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:  

− Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020, 

− 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. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami  
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Oś priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie   9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 tys. zł 
netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich55 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich56 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich57 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich58 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

    6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot    
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z późn. 
zm.), 

− Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z późn. 
zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020,  

− 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. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

                                                           
55 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
56 Jw. 
57 Jw. 
58 Jw. 
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� pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu 
przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

Unijna i krajowa podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

 
Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:  

− Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020, 

− 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. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie   9.1.5 Programy pomocy stypendialnej 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 tys. zł 
netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: zgodnie z Wytycznymi (rozdz. 8.4) 
   6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot    

ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020,  

− 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. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Nie dotyczy 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:  

− Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020, 

− 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. 
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Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie   9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 tys. zł 
netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich59 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich60 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich61 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich62 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

    6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot    
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020,  

− 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. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 
� pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu 

przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

                                                           
59 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
60 Jw. 
61 Jw. 
62 Jw. 
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Unijna i krajowa podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

 
Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:  

− Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020, 

− 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. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie   9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 tys. zł 
netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich63 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich64 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich65 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich66 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

    6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot    
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020,  

− 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. 

− Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.    
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

                                                           
63 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
64 Jw. 
65 Jw. 
66 Jw. 
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objętych pomocą 
publiczną 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 
� pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu 

przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 
Unijna i krajowa podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

 
Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:  

− Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z 
późn. zm.) oraz 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020, 

− 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, 

− Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.    
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Stawki jednostkowe Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa  IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego 

Poddziałanie   - 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 tys. zł 
netto. 

2. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  

50 tys. PLN netto. 

3. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych – wydatki o wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku Beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania. 

5. Koszty pośrednie – stawką ryczałtową: 
- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich67 do 830 tys. PLN włącznie, 

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich68 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich69 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich70 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

6. Projekty o wartości do 100 000 EUR wkładu publicznego według kwot    
ryczałtowych. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

− Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020,  

− 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, 

− Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.    
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Kwalifikowalność 
wydatków  
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

W działaniu nie przewiduje się pomocy publicznej 

 

                                                           
67 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w 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. 
68 Jw. 
69 Jw. 
70 Jw. 
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Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

 
Wydatki w ramach działania są niekwalifikowalne zgodnie z:  

− Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943 z 
późn. zm.), 

− Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności z lata 2014-2020, 

− 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, 

− Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.    
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Stawki jednostkowe 

Stawki jednostkowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć    

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020 

 

 


