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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
I.

Ogólny opis programu operacyjnego oraz głównych warunków realizacji

1.1. Informacje podstawowe
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został zaakceptowany
Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 18.12.2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.
W RPO WO 2014-2020 wyodrębnionych zostało 11 osi priorytetowych, 7 współfinansowanych z EFRR oraz 4
(w tym oś dotycząca pomocy technicznej) z EFS. Zgodnie z nomenklaturą przyjętą w pakiecie rozporządzeń
dotyczących perspektywy 2014-2020 RPO WO 2014-2020 realizuje określone cele tematyczne oraz
priorytety inwestycyjne. Transpozycja priorytetów inwestycyjnych na działania i poddziałania RPO WO
2014-2020 została przedstawiona w Załączniku nr 1 do SZOOP RPO WO 2014-2020 (EFS).
Alokacja Programu wynosi 944 967 792 EUR, w tym 265 814 879,00 EUR z EFS. W realizację Programu
zaangażowane są środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków
krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia Programu będzie mogło być wyższe w zależności
od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach Programu. Podstawę obliczania wkładu UE
w ramach RPO WO 2014-2020 stanowią całkowite wydatki kwalifikowalne. W Programie wyodrębniona
została rezerwa wykonania w wysokości 6% jego całkowitej alokacji EFS.
Działania podejmowane w ramach EFS przyczynią się do realizacji jednego z celów rozwojowych EU2020
zakładającego ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego. Służyć temu będą interwencje
podejmowane w obszarze zatrudnienia, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, zdrowia, włączenia
społecznego i zawodowego oraz edukacji. Działania poprawiające warunki życia w regionie, będą
przeciwdziałać niekorzystnym trendom demograficznym, które szczególnie dotkliwie dotykają
województwo opolskie. Program umożliwi realizację celów zdefiniowanych w SSD.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2010 został opracowany zgodnie z wytycznymi
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych
programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wpływ na jego treść mają uwarunkowania określone w RPO
WO 2014-2020, zapisy wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz wyniki konsultacji.
1.2. Horyzontalne zasady realizacji Programu
Wśród priorytetów EU2020 szczególne miejsce zajmuje zrównoważony wzrost, tj. transformacja w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej. Wdrażanie tych założeń
wymaga zintegrowania polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej na poziomie państw
członkowskich i regionów, postrzegania środowiska jako ograniczonego potencjału gospodarczego
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i odpowiedzialnego czerpania z zasobów. Wdrażanie Programu będzie zgodne z zasadą zrównoważonego
rozwoju – projekt Programu został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w procesie
programowania zapewniony został udział partnerów ze środowisk przyrodniczych, uczestniczących
w pracach Zespołu ds. RPO WO 2014-2020, jak i Grupy roboczej wspierającej prace nad RPO WO 20142020. Na etapie wdrażania oraz monitorowania zaplanowano uczestnictwo przedstawicieli ww. środowisk
w KM RPO WO. Procesowi wyboru projektów towarzyszą kryteria merytoryczne badające m.in. wpływ
projektu na polityki horyzontalne UE.
Podczas przygotowania oraz realizacji RPO WO 2014-2020 podejmowane są kroki mające na celu
zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Realizacja wskazanej zasady na etapie
przygotowania Programu została zapewniona m.in. poprzez włączenie w prace nad dokumentem oraz
udział w konsultacjach społecznych przedstawicieli podmiotów zajmujących się problematyką
niedyskryminacji, niepełnosprawności i równości płci. Podczas wdrażania RPO WO 2014-2020 zasada
niedyskryminacji obowiązuje w szczególności podczas oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie, głównie
poprzez zdefiniowane w uzasadnionych przypadkach kryteria wyboru projektów uwzględniające potrzeby
konkretnych grup społecznych oraz zapewniające dostęp do wsparcia osobom z grup zmarginalizowanych.
Dodatkowo, ze względu na szczególnie trudną sytuację osób z niepełnosprawnościami, na etapie
planowania i wdrażania Programu mają zastosowanie postanowienia Konwencji o prawach osób
z niepełnosprawnościami, Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 oraz
doświadczenia organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Fundamentalnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest dążenie we wszystkich podejmowanych działaniach
do równości szans kobiet i mężczyzn, przyczyniając się tym samym do budowy społeczeństwa rzeczywiście
opartego na równości szans płci. RPO WO 2014-2020 będzie realizować zasadę równości szans płci
propagując równouprawnienie kobiet i mężczyzn w podejmowanych przedsięwzięciach, zwalczając
jednocześnie wszelkie przejawy dyskryminacji na tym polu. Zasada równości szans płci będzie wdrażana na
każdym etapie realizacji Programu. Rzeczywista realizacja zaplanowanych działań równościowych będzie
sprawdzana na poziomie monitoringu i ewaluacji.
1.3. Tryby wyboru projektów
Wybór projektu uzależniony jest od spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez KM RPO WO 2014-2020
(zgodnie z art. 125 pkt. 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013) oraz od
podjęcia przez IZ decyzji o jego dofinansowaniu. Kryteria formalne oraz merytoryczne są jednakowe dla
wszystkich wnioskodawców projektów dotyczących danej kategorii operacji RPO WO 2014-2020. Wykaz
wszystkich kryteriów formalnych i merytorycznych stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu osi
priorytetowych RPO WO 2014-2020.
W ramach RPO WO 2014-2020 wybór projektów odbywać się będzie przy zastosowaniu trybów, tj.:
-

konkursowego,
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-

pozakonkursowego1

§ . o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo
zamówień publicznych2.
Informacja o stosowanych trybach wyboru projektów została określona dla każdej Osi priorytetowej w RPO
WO 2014-2020 w punkcie dot. kierunkowych zasad wyboru operacji.
Za przeprowadzenie naboru oraz ocenę projektów odpowiedzialna jest IOK. Organizacja konkursów przez IZ
RPO WO 2014-2020 oraz IP RPO WO 2014-2020, dla poszczególnych działań/poddziałań odbywa się zgodnie
z podziałem wskazanym w RPO WO 2014-2020.
W przypadku procedury pozakonkursowej złożenie wniosku o dofinansowanie projektu następuje na
wezwanie IZ RPO WO 2014-2020/IP RPO WO 2014-2020, które zawiera informację dotyczącą kryteriów
wyboru projektów oraz formularza wniosku o dofinansowanie projektu, a także terminu złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu oraz orientacyjnego terminu oceny projektu.
1.3.1 Konkursowa procedura wyboru projektów
Procedura wyboru projektów w trybie konkursowym wdrażana jest przez IZ RPO WO 2014-2020 oraz IP
RPO WO 2014-2020.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach procedury konkursowej poprzedza ogłoszenie
o konkursie, które zamieszczane jest na portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej IOK na
co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu. IOK
przeprowadza konkurs na podstawie zatwierdzonego przez IZ RPO WO 2014-2020 regulaminu, który
zamieszczany jest na stronie internetowej IOK oraz na portalu Funduszy Europejskich.
Ø Składanie wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO
2014-2020 odbywa się w Punkcie Przyjmowania Wniosków właściwej IOK w terminie ściśle określonym
w ogłoszeniu o konkursie.
Etapy oceny:
Ø Etap I – ocena formalna (obligatoryjna) – trwa do 45 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru
wniosków, dokonywana w oparciu o kryteria formalne w systemie TAK/NIE przez członków KOP. Ocena jest
prowadzona wraz z identyfikacją braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek.
Ø Etap II – ocena merytoryczna (obligatoryjna) – trwa do 55 dni kalendarzowych od dnia następnego po
zakończeniu oceny formalnej, przeprowadzana przez członków KOP w oparciu o listy sprawdzające do
oceny projektu pod kątem kryteriów merytorycznych dla danego działania/poddziałania. Ocena jest
prowadzona wraz z identyfikacją braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek.

1

Nie dotyczy projektów z pomocy technicznej
We wskazanym trybie mogą być wybierane wyłącznie projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych,
o których mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej
2
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Projekt, który otrzymał łącznie min. 60% wymaganej liczby punktów oraz spełnił wszystkie kryteria
bezwzględne może zostać skierowany do III etapu konkursu tj. Negocjacji. W przypadku gdy oceniający oraz
Przewodniczący KOP uznają, że nie jest konieczne przeprowadzenie negocjacji projekt kierowany jest
bezpośrednio do rozstrzygnięcia konkursu.
IZ RPO WO 2014-2020 dopuszcza możliwość połączenia etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej
w jeden etap tj. ocenę formalno-merytoryczną, trwającą do 100 dni kalendarzowych. Informacja o
zastosowaniu oceny formalno-merytorycznej zawarta jest każdorazowo w Regulaminie konkursu.
W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT (gdy projekt nie jest kierowany do negocjacji)
dodatkowo w ramach etapu II jest prowadzona ocena kwalifikowalności projektów, która jest dokonywana
przez IP RPO WO 2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) i trwa do 20 dni kalendarzowych.

Ø Etap III – negocjacje (nieobligatoryjne) - trwają do 45 dni kalendarzowych i mogą być przeprowadzane
przez pracowników IOK powołanych do składu KOP innych niż pracownicy IOK powołani do składu KOP,
którzy dokonywali oceny tego projektu. Negocjacje stanowią proces uzyskiwania informacji i wyjaśnień od
wnioskodawców, korygowania projektu w oparciu o uwagi oceniających i/lub przewodniczącego KOP
dotyczące spełniania kryteriów wyboru projektów. Etap zakończony jest weryfikacją spełnienia
zerojedynkowego kryterium wyboru projektów w zakresie spełnienia warunków postawionych przez
oceniających i/lub przewodniczącego KOP. Jeśli wynik oceny jest pozytywny, wówczas kryterium zostanie
uznane za spełnione i projekt otrzyma ocenę pozytywną. W przeciwnym wypadku ocena będzie negatywna.

W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT dodatkowo w ramach etapu III jest prowadzona
ocena kwalifikowalności projektów, która jest dokonywana przez IP WUP (w przypadku gdy projekt jest
skierowany do negocjacji) i trwa do 20 dni kalendarzowych.

Ø Rozstrzygnięcie konkursu – na podstawie opracowanej przez KOP listy ocenionych projektów w oparciu
o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej wszystkich projektów oraz dostępnej alokacji, ZWO w
formie uchwały podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu konkursu oraz w konsekwencji o wyborze
projektów do dofinansowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2014-2020.
Konkursowa procedura wyboru projektów szczegółowo opisana jest w Regulaminie konkursu i Regulaminie
pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020.
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1.3.2 Pozakonkursowa procedura wyboru projektów3
Zastosowanie trybu pozakonkursowego
Zastosowanie trybu pozakonkursowego musi być zgodne z zapisami dokumentu pn. Programowanie
perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa zatwierdzonego przez Komisję Europejską
w dniu 23 maja 2014 r. oraz może mieć miejsce tylko przy spełnieniu dwóch warunków, o których mowa
w art. 38 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tj.:
1. wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel projektu, może być wyłącznie
podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu,
2. dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub
obszaru objętego realizacją ZIT lub dotyczy realizacji zadań publicznych.
Zidentyfikowane projekty zamieszcza się w SZOOP (EFS) w celach informacyjnych4. W przypadku pojawienia
się nowych zidentyfikowanych projektów dokument ten podlega aktualizacji w tym zakresie.
Tryb pozakonkursowy jest jedynym trybem wyboru projektów w ramach pomocy technicznej. Zasady
dotyczące procesu naboru, oceny i wyboru wniosków określa Instrukcja dotycząca realizacji projektów
pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 (Tryb i warunki wyboru projektów pomocy technicznej) Wytycznych
w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, terminy składania wniosków
o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej dostosowane są do harmonogramu prac nad budżetem
województwa opolskiego, ponieważ beneficjenci pomocy technicznej zobowiązani są do ujęcia środków na
finansowanie PDz w projekcie budżetu województwa.
Jednocześnie powyższy tryb ma zastosowanie także w odniesieniu do wyboru Menadżera Funduszu
Funduszy.
Ocena projektu pozakonkursowego
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu następuje na pisemne wezwanie IZ RPO WO 2014-2020/IP
RPO WO 2014-2020 w terminie przez nią wyznaczonym.
Wezwanie określa w szczególności:
1) nazwę i adres właściwej instytucji,
2) miejsce i formę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nim braków w
zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nim oczywistych omyłek,
3

Tryb pozakonkursowy jest jedynym trybem wyboru projektów w ramach pomocy technicznej. Zasady dotyczące procesu naboru,
oceny i wyboru wniosków określa Instrukcja dotycząca realizacji projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
4
Proces identyfikacji nie dotyczy projektów pomocy technicznej.
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3) czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu
albo podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich
przedłożenia właściwej instytucji,
4) formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym wzywania
wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej
spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, a także skutki niezachowania wskazanej
formy komunikacji,
5) formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o świadomości skutków niezachowania
wskazanej formy komunikacji.
W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu w wyznaczonym terminie IZ RPO WO 20142020/IP RPO WO 2014-2020 ponownie wzywa potencjalnego wnioskodawcę do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu, wyznaczając ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego upływu
ostatecznego terminu projekt zostaje wykreślony z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego
załącznik nr 5 do SZOOP (EFS).
W przypadku projektów pomocy technicznej funkcję wniosku o dofinansowanie projektu pełni Plan Działań
Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020. Wzór Planu Działań zawarty jest w Instrukcji dotyczącej realizacji
projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020.
Ocena formalna projektów pozakonkursowych trwa do 45 dni kalendarzowych, natomiast merytoryczna do
100 dni kalendarzowych. IZ RPO WO 2014-2020 dopuszcza możliwość połączenia etapu oceny formalnej
oraz oceny merytorycznej w jeden etap tj. ocenę formalno-merytoryczną trwającą do 145 dni
kalendarzowych. Informacja o zastosowaniu oceny formalno-merytorycznej zawarta jest każdorazowo w
piśmie wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Po zakończeniu oceny wnioskodawca
otrzymuje informację o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem.
Projekty dot. wyboru podmiotu pełniącego funkcję Menedżera Funduszu Funduszy w ramach właściwych
działań EFS, oceniane są w jednym etapie tj. ocenie formalno-merytorycznej bez powoływania KOP wraz
z weryfikacją wymogów formalnych, który trwa do 30 dni kalendarzowych.
Z wnioskodawcami projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację IZ RPO WO 2014-2020/IP RPO WO
2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) podpisuje umowę o dofinansowanie, bądź w przypadku
projektów własnych IZ RPO WO 2014-2020 podejmuje decyzję o dofinansowaniu.
Szczegółowy opis dotyczący wzywania, składania oraz oceny projektów pozakonkursowych został
zamieszczony w Pozakonkursowej procedurze wyboru projektów, która stanowi załącznik do pisma
wzywającego. W przypadku projektów pozakonkursowych projekt może zostać oceniony pozytywnie lub
negatywnie.
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Dla projektów pomocy technicznej pozytywna ocena oznacza w tym przypadku spełnienie wszystkich
kryteriów, wskazanych dla Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020, dzięki czemu dany projekt PT ma
możliwość uzyskania dofinansowania.
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II.

Opis poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego oraz poszczególnych
działań/poddziałań
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OŚ PRIORYTETOWA VII
Konkurencyjny rynek pracy
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej
Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej
Cel szczegółowy 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób nieposiadających stabilnej pozycji na rynku pracy ze
względu na niskie zarobki i formę zatrudnienia
Cel szczegółowy 2: Wzrost liczby trwałych miejsc pracy powstałych dzięki środkom przekazanym na założenie
działalności gospodarczej
Cel szczegółowy 3: Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej dzięki
realizacji programów zdrowotnych
Cel szczegółowy 4: Dostosowanie potencjału przedsiębiorstw MSP i kwalifikacji ich pracowników do potrzeb
regionalnej gospodarki
Cel szczegółowy 5: Poprawa adaptacyjności pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do
zwolnienia i zwolnionych do nowych warunków zawodowych
Cel szczegółowy 6: Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości
zatrudnienia/kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę
3. Charakter osi

Nie dotyczy

4. Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

Europejski Fundusz Społeczny

5. Instytucja zarządzająca

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

95 207 517,00 euro

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
realizowana przez PUP

7. Cel/e szczegółowy/e
działania

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

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu
2) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
3) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków
na podjęcie działalności gospodarczej

14

SZOOP (EFS)
Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 23, styczeń 2018 r.

9. Lista wskaźników
produktu

10. Typy projektów

11. Typ beneficjenta

1) Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem w programie
2) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie
3) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
4) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem
w programie
5) Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
6) Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności
gospodarczej w programie
7) Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów objętych wsparciem
w programie
8) Liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
9) Liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne
do 18 roku życia
1) Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)5, w tym m.in. następujące formy wsparcia:
a) szkolenia,
b) staże,
c) przygotowanie zawodowe dorosłych,
d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
e) prace interwencyjne,
f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo
związane z podjęciem działalności gospodarczej,
g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) dla skierowanego
bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego
co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego
sprawującego opiekę nad osobą zależną,
h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu
pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie
związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego
opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją
w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania
dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,
i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia.
1) Powiatowe urzędy pracy z województwa opolskiego
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych

5

Z wyłączeniem robót publicznych.
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podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

6

1) Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku życia6 pozostające
bez pracy zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I
(tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający
wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym zwłaszcza osoby
znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
1) kobiety,
2) osoby z niepełnosprawnościami,
3) osoby w wieku 50 lat i więcej,
4) osoby długotrwale bezrobotne,
5) osoby o niskich kwalifikacjach,
6) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co
najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,
7) migranci powrotni i imigranci.
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Region Słabiej Rozwinięty
41 700 000,00 euro

Osoby od 30 roku życia są kwalifikowane do projektu od dnia 30 tych urodzin.
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15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO
(jeśli dotyczy)

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,
· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

OSI Depopulacja

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.

17

SZOOP (EFS)
Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 23, styczeń 2018 r.

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Realizacja wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2) Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika
projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu
Działania. W przypadku, gdy osoba przystępująca do projektu posiada
aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym
mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku, może się kwalifikować do projektu,
a ww. formy wsparcia nie muszą być jej ponownie udzielane7.
3) Wsparcie rolników możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zachowania
demarkacji z PI 8v oraz przejścia reorientowanych osób z systemu
ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń.

19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Nie dotyczy

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Nie dotyczy
Uproszczone formy rozliczania wydatków mają zastosowanie zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jedynie do kosztów
pośrednich rozliczanych ryczałtem do wysokości określonej w art. 9 ust. 2d
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy rozporządzenia
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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe rozliczanie kosztów
pośrednich nie jest możliwe.

7

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
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22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

Finansowanie zaliczkowe nieplanowane - finansowanie projektów odbywa
się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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,
· 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,
s.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,
s.1 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca
2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót
publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych
składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864).
4) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz
przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z
2017r. poz. 1380).

85%
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25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

100%

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

0%

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy
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32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania

Działanie 7.2: Aktywizacja zawodowa oósb pozostających bez pracy

7. Cel/e szczegółowy/e
działania

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu
2) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

9. Lista wskaźników
produktu

1) Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie
2) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem
w programie
3) Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie
4) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
5) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
6) Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
7) Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów objętych wsparciem
w programie
8) Liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
9) Liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne
do 18 roku życia
1) Usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier
uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie
ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia, poprzedzone analizą
dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą popyt na konkretne zawody,
w tym8:
a) pośrednictwo pracy,
b) poradnictwo zawodowe9.
2) Programy aktywizacji zawodowej, w tym w zakresie reorientacji
zawodowej rolników, obejmujące jedną lub kilka z m.in. następujących
form wsparcia:
a) szkolenia (otwarte i zamknięte),
b) staże,
c) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
d) subsydiowanie zatrudnienia,
e) dodatek relokacyjny przyznawany na pokrycie kosztów związanych
z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu

10. Typy projektów

8

W przypadku typów projektów 1-2 istnieje możliwość dofinansowania w projekcie wsparcia towarzyszącego dla uczestników
projektu, polegającego na zapewnieniu opieki nad osobami zależnymi, w tym dziećmi do lat 7.
9
Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 2 i/lub nr 3.
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11. Typ beneficjenta

pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza
miejscem stałego zamieszkania10,
f) wsparcie trenera pracy w zakresie zatrudnienia wspomaganego,
g) wolontariat m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego
i doradczego dla wolontariusza.
3) Upowszechnienie i wdrożenie alternatywnych i elastycznych form
zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym m.in. poprzez:
a) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.),
b) subsydiowanie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia,
takich jak m.in.:
· zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy,
· praca w domu,
· praca rotacyjna,
4) job sharing (dzielenie pracą).
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych)11.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego12.

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).
1) Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia13
pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne
zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
a) kobiety,
b) osoby z niepełnosprawnościami,

10

Oprócz dodatku relokacyjnego możliwe jest sfinansowanie kosztów dojazdu osobie, która spełnia warunki ustalone dla tej formy
wsparcia.
11
Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w rozumieniu ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w ustawie, a także na zasadach
określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
12
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
13
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).

23

SZOOP (EFS)
Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 23, styczeń 2018 r.

c)
d)
e)
f)

osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach,
osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co
najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
a) migranci powrotni i imigranci.

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Region Słabiej Rozwinięty
13 400 000,00 euro
Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.

15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami
w ramach PO lub
z innymi PO
(jeśli dotyczy)

§

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

Osi Depopulacja

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,
· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji
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17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów
18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

Konkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.

1) Wsparcie rolników możliwe jest wyłącznie w przypadku rolników
posiadających gospodarstwo poniżej 2 ha przeliczeniowych pod
warunkiem zachowania demarkacji z PI 8v oraz przejścia
reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do
ogólnego systemu ubezpieczeń.
2) Realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej zakłada
osiągnięcie określonego kryterium efektywności zatrudnieniowej,
którego definicja oraz sposób pomiaru i weryfikacji zostały opisane w
dokumencie pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 20142020. Zakres EFS.
3) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą
stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze
wdrożeniowym w ramach tego projektu.
4) Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego
uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację
Indywidualnego Planu Działania (IPD) chyba, że osoba przystępująca do
projektu posiada aktualny IPD. Każdy z uczestników otrzymuje ofertę
wsparcia obejmującą takie formy pomocy, które zostaną
zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na
rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
5) Zachowanie demarkacji w zakresie grup docelowych pomiędzy PI 8i
a CT9 - w ramach PI 8i, w przypadku osób zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy, wsparciem obejmowane są osoby
zakwalifikowane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia do I i II
profilu pomocy.
6) Minimalne wymagania jakościowe oraz zasady realizacji i finansowania
szkoleń otwartych i zamkniętych zostaną określone na etapie
regulaminu konkursu lub kryteriów wyboru projektu14.
7) Dodatek relokacyjny przyznawany jest w wysokości nie wyższej niż
200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

14

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020.
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obowiązującego w dniu przyznania dodatku, pod następującymi
warunkami:
1) odległość od stałego miejsca zamieszkania do miejsca podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu
do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania
środkami transportu zbiorowego przekracza co najmniej 3 godziny
dziennie,
2) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną
pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia
powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie
prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej
12 miesięcy od dnia rozpozczęcia działalności gospodarczej, zgodnie
z aktualnym wpisem do CEiDG lub KRS15.
8) Staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy
kalendarzowych. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje
miesięczne stypendium w wysokości nie wyższej niż 120% zasiłku, o
którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy16, jeżeli miesięczna
liczba godzin stażu wynosi mniej niż 160 godzin17 - w przypadku
niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium usztala
się proporcjonalnie18 19.
9) W przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby z niepełnosprawnościami
zapewnione jest wsparcie trenera pracy realizującego działania
w zakresie zatrudnienia wspomaganego. Wymiar czasu pracy i okres
zatrudnienia trenera pracy powinien wynikać z indywidualnych potrzeb
osoby z niepełnosprawnościami z zastrzeżeniem, że nie może trwać
dłużej niż 24 miesiące20.
10) Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd
Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej21.
11) Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium
w wysokości nie wyższej niż 120% zasiłku22, o którym mowa w art. 72

15

Tamże
Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
17
W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne
stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140.
18
Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez płatnika
tj. beneficjenta.
19
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020.
20
Tamże
21
Tamże
22
Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez płatnika tj.
beneficjenta.
16
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ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy23 pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia
wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie - w przypadku niższego
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się
proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20%
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy24.
12) Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy przysługuje
w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenie za
pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, przy czym pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia
osoby, która otrzymała grant przez okres 12 miesięcy w pełnym
wymiarze czasu pracy lub 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.
13) Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego realizowane jest na
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
02 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
r. poz. 1073)25.
14) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla działania 7.2 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
konkursowej, w tym w regulaminie konkursu oraz umowie
o dofinansowanie.
19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

W ramach działania 7.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie
może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

23

Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020.
25
Tamże
24
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22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych.
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe
rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
znajdujących się
· subsydiowanie zatrudnienia pracowników
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 (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 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 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
r. poz. 1073).
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24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie
z budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

85%

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

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

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania

Nie dotyczy
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instrumentów
finansowych
31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania
32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania
7. Cel/e szczegółowy/e
działania

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
Cel szczegółowy 4: Wzrost liczby trwałych miejsc pracy powstałych dzięki
środkom przekazanym na założenie działalności gospodarczej

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

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

9. Lista wskaźników
produktu

1) Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki
na podjęcie działalności gospodarczej w programie
2) Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów
zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie

10. Typy projektów

1) Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej obejmujące przyznanie jednorazowej
pożyczki26.
2) Bezzwrotne wsparcie (dotacja) dla osób zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
a) usługi szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
i/lub doradztwo w ww. zakresie;
b) przyznanie dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości
przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy obowiązującego w dniu przyznania
wsparcia27;
c) wsparcie pomostowe obejmujące usługi szkoleniowe i/lub
doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i
prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotna pomoc
finansowa wypłacana miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 1000 PLN
przez okres do 6 miesięcy/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej.
1) Menadżer Funduszu Funduszy

11. Typ beneficjenta

2) Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych) - w przypadku dotacji28
26

Wsparcie może zostać uzupełnione o doradztwo i/lub szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Dzień ten rozumiany jest jako dzień podpisania umowy o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
28
Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w rozumieniu ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w ustawie, a także na zasadach
określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
27
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W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego29.

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).
1) Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia30
pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne
zawodowo), 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 niepełnosprawne do 18 roku życia,
a) migranci powrotni i imigranci.
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Region Słabiej Rozwinięty

15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO
(jeśli dotyczy)

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych. Przede
wszystkim w ramach Programu realizowane wsparcie zostanie uzupełnione
działaniami finansowanymi ze środków EFRR w osi priorytetowej X (np.
w obszarze działań rewitalizacyjnych).
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,
· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.

19 100 000,00 euro

29

Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
30
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).
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Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych,
· Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy
poziomem krajowym i regionalnym.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji,
· Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa.
§

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

OSI Depopulacja

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Konkursowy tryb wyboru dla projektów finansowanych w formie dotacji.
Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotyczących wniesienia wkładu
do Funduszu Funduszy.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.
Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotyczącego wyboru Menadżera
Funduszu Funduszy zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporządzenia UE 1303/2013.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru
pośredników finansowych będzie Menadżer Funduszu Funduszy.

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą
stanowić część projektu i uzupełniać działania o charakterze
wdrożeniowym w ramach tego projektu. Działania świadomościowe
mogą być realizowane wyłącznie w projektach obejmujących
instrumenty finansowe.
2) W myśl podejścia terytorialnego wsparcie zostanie ukierunkowane
m.in. na tereny wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej wskazane
w Diagnozie wyzwań, potrzeb, potencjałów obszarów/sektorów objętych
RPO WO 2014-2020 (załącznik do RPO WO 2014-2020)31. Tym samym
dotacje na założenie działalności gospodarczej w pierwszej kolejności
będą mogły uzyskać osoby zamieszkujące obszary, o których mowa
powyżej.
3) W przypadku projektów obejmujących instrumenty finansowe, na
wsparcie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo

31

Gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów,
Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

nieznajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
przeznaczonych zostanie nie więcej niż 20% alokacji.
Wsparcie rolników możliwe jest wyłącznie w przypadku rolników
posiadających gospodarstwo poniżej 2 ha przeliczeniowych pod
warunkiem zachowania demarkacji z PI 8v oraz przejścia
reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do
ogólnego systemu ubezpieczeń.
Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa
z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji
kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do
samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej32.
Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru
CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na
podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką,
komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu.
Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być
prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub
KRS)33.
Projekt dot. wniesienia wkładu do Funduszu Funduszy musi być zgodny
ze Strategią inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny.
Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla działania 7.3 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
konkursowej/pozakonkursowej, w tym w regulaminie konkursu
/procedurze pozakonkursowej oraz umowie o dofinansowanie. Ponadto
w przypadku procedury pozakonkursowej zastosowanie mają limity
określone Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny.

Zakres stosowania cross-financingu zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
w okresie programowania 2014-2020.
Zastosowanie finansowania krzyżowego nastąpi jedynie w uzasadnionych
przypadkach odnoszących się do zdiagnozowanych deficytów i potrzeb.
Każdorazowo będzie wynikało z indywidualnej analizy oraz będzie musiało

33

Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze
świadczenia rehabilitacyjnego.
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zostać uzasadnione z punktu widzenia skuteczności i efektywności osiągania
założonych rezultatów i celów. Część kosztów operacji objęta mechanizmem
cross-financingu musi być niezbędna dla zapewnienia pomyślnej realizacji
przedsięwzięcia i być z nim bezpośrednio powiązana.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.
20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich
projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie
przekroczyć 10% wydatków projektu.

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych.
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe rozliczanie
kosztów pośrednich nie jest możliwe.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek
23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
określa
umowa
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.
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
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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 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 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).
24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

85%

25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie
z budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

Wsparcie zwrotne - 85%
Wsparcie bezzwrotne – 95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w
finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%, a w
przypadku części budżetu projektu dot. środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej – 100%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

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

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Dotacje:
· Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN
· Maksymalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN
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28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

2 320 000 euro

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny określa kierunki i zasady
wykorzystania instrumentów finansowych określonych w ramach RPO WO
2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi podstawę do określenia
relacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w systemie wdrażania
instrumentów finansowych w województwie opolskim.
W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb
pozakonkursowy. Zidentyfikowany w tym trybie Menadżer Funduszu
Funduszy dokona wyboru pośredników finansowych w oparciu o ustawę z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r.,
poz. 1579).

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny.

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

osoby pozostające bez
pracy zamierzające założyć działalność gospodarczą
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Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej
OPIS PODDZIAŁANIA
6. Nazwa podziałania

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

7. Cel/e szczegółowy/e
poddziałania

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

8. Lista wskaźników
rezultatu bezpośredniego

1) Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub
kontynuowały zatrudnienie
2) Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie
profilaktyczne

9. Lista wskaźników
produktu

1) Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS
2) Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu
widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców
1) Profilaktyka raka szyjki macicy35, w tym:
a) usługi zdrowotne - test na występowanie wirusa HPV36,
b) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka szyjki
macicy, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym
i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań
2) Profilaktyka raka jelita grubego37, w tym:
a) usługi zdrowotne - badanie kolonoskopowe,
b) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka
jelita grubego, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze
regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do
skorzystania z badań
3) Profilaktyka raka piersi, w tym:
a) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka
piersi, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym
i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań.
4) Usługi zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót
do pracy38, w tym m.in.:
a) rehabilitacja po wypadkach i zabiegach,
b) rehabilitacja po intensywnej opiece anestezjologicznej,

10. Typy projektów34

34

Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym m.in.:
zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się
osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia. Wyjątek stanowi profilaktyka raka
piersi, w przypadku której ma zastosowanie ograniczenie nr 8 wskazane w pkt 18 niniejszej Karty.
35
Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.
36
Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie zdrowotnym.
37
Jako wsparcie uzupełniające może wystąpić opieka osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu kolonoskopowemu ze
znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania).
38

Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie zdrowotnym. Ponadto
uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.
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5)

6)

11. Typ beneficjenta

1)
2)
3)

c) rehabilitacja
po
przebyciu
ciężkich
chorób
(zwłaszcza
hematologicznych, cukrzycy, układu krążenia, układu oddechowego
oraz reumatologicznych).
Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu
nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej skierowane m.in. do
podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne39.
Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy40, w tym
m.in.:
a) usługi zdrowotne, w tym rozszerzenie katalogu badań
profilaktycznych,
b) działania informacyjno-szkoleniowe skierowane w szczególności do
lekarzy medycyny pracy, lekarzy orzeczników ZUS, kadr POZ,
psychologów, pracowników PIS, PIP i BHP,
c) działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna.
podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
(publiczne i prywatne),
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych).

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego41.

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).
1) Osoby w wieku aktywności zawodowej42 z uwzględnieniem ograniczeń
wynikających z zapisów regionalnych i ogólnokrajowych programów
zdrowotnych.

39

Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 4.
Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie zdrowotnym (jeśli
dotyczy). Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.
41
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
40

42

Osoba w wieku aktywności zawodowej – osoba w wieku 15 lat i więcej. O przynależności danej osoby do grupy osób w wieku
aktywności zawodowej powinien – w przypadku górnej granicy – decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność
zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej
osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie
od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym)
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13. Instytucja pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e) regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

nie dotyczy
Region Słabiej Rozwinięty
8 400 000,00 euro

15. Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/
poddziałaniami w ramach
PO lub z innymi PO
(jeśli dotyczy)

16. Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)
17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów
18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,
· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia
OSI Depopulacja

Konkursowy tryb wyboru projektów
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.

1) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą
stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze
wdrożeniowym w ramach tego projektu43.
2) Działania edukacyjne zostaną skierowane w szczególności do osób
chorych na nowotwory i ich rodzin (w zakresie np. wyboru

43

Nie dotyczy profilaktyki raka piersi, w przypadku którego działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym stanowią
podstawowy typ wsparcia.
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

najefektywniejszej ścieżki leczenia), a także do organizacji
pozarządowych, prywatnych i publicznych podmiotów działających
w obszarze zdrowia.
Prowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji z
zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej możliwe jest
wyłącznie przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby
legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej.
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjnoszkoleniowych z zakresu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w
miejscu pracy możliwe jest wyłącznie przez osoby uprawnione do
udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych
kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w
określonej dziedzinie medycyny.
Prowadzenie edukacji prozdrowotnej z zakresu profilaktyki raka piersi
oraz raka szyjki macicy możliwe jest wyłącznie przez osoby z
wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez
absolwentów kierunku zdrowie publiczne.
Prowadzenie edukacji prozdrowotnej z zakresu profilaktyki raka jelita
grubego możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem
lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie
publiczne.
W przypadku profilaktyki raka piersi działania informacyjno-edukacyjne
nie mogą stanowić jedynych działań w projekcie.
Wsparcie dotyczące eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka
w miejscu pracy nie może zastępować obowiązkowych działań z zakresu
medycyny pracy, do których realizacji jest zobowiązany pracodawca na
podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666) oraz ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o służbie medycyny pracy.
Realizacja projektów z zakresu eliminowania zdrowotnych czynników
ryzyka w miejscu pracy musi zostać poprzedzona pogłębiona analizą
występowania niekorzystnych zjawisk, a także koncentrować się na
wsparciu pracodawców w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań
organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych
zagrożeń dla zdrowia.
Zgodność realizowanych przedsięwzięć z Policy papier dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020 oraz Planem działań w sektorze zdrowia
uzgodnionym z Komitetem Sterującym ds. koordynacji interwencji EFSI
w sektorze zdrowia.
Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla działania 7.4 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
konkursowej, w tym w regulaminie konkursu oraz umowie
o dofinansowanie.
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19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

W ramach działania 7.4 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie
może łącznie przekroczyć 15% wydatków projektu.

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych.
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe
rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

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
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,
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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 z późn. zm.).
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).
24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie
projektu·(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)
26. Minimalny wkład własny
beneficjenta jako %
wydatków
kwalifikowalnych
27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)

85%

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%.

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

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN

(jeśli dotyczy)
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28. Minimalna i maksymalna
wartość wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz
adaptacyjność przedsiębiorstw
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania

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

7. Cel/e szczegółowy/e
działania

Cel szczegółowy 4: Dostosowanie potencjału przedsiębiorstw MSP
i kwalifikacji ich pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki
Cel szczegółowy 5: Poprawa adaptacyjności pracowników zagrożonych
zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych do nowych
warunków zawodowych
1) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu
2) Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały
swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie
3) Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub
kontynuowały zatrudnienie
1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek objętych wsparciem w programie
2) Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami
rozwojowymi w programie
3) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
4) Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem
w programie
5) Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem
w programie
1) Usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników44.
2) Wsparcie w ramach programu outplacementowego, dla osób
zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Program obejmuje
m.in.:
a) doradztwo
zawodowe
połączone
z
przygotowaniem
Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element
wsparcia,
b) poradnictwo psychologiczne,
c) pośrednictwo pracy,
d) szkolenia, studia podyplomowe,
e) staże, praktyki zawodowe,

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

9. Lista wskaźników
produktu

10. Typy projektów

44

Przez usługi rozwojowe rozumiane są usługi mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2
pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub pozwalająca na ich rozwój.

45

SZOOP (EFS)
Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 23, styczeń 2018 r.

11. Typ beneficjenta

f) subsydiowanie zatrudnienia,
g) dodatek relokacyjny,
h) wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej, w formie bezzwrotnej, połączone ze wsparciem
pomostowym w postaci indywidualnych usług doradczych o
charakterze specjalistycznym lub w postaci pomocy finansowej.
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych).
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego45.

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e)

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
1) MSP,
2) Pracownicy MSP,
3) Pracownicy przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem46,
przewidziani do zwolnienia47 lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących
pracowników, w tym również pracownicy dużych przedsiębiorstw,
4) Osoby odchodzące z rolnictwa48.
Nie dotyczy
Region Słabiej Rozwinięty

45

Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
46
Dotyczy pracownika zatrudnionego u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do
projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1474) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016
poz. 1666 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych,
produkcyjnych lub technologicznych.
47
Dotyczy pracownika, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku
pracy lub stosunku służbowego.
48
Osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych lub członków ich
rodzin ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem (tj. przejście z systemu ubezpieczeń
społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych), mogą zostać objęci wsparciem w ramach typu projektu nr 2.
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regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)
15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO
(jeśli dotyczy)

7 500 000,00 euro
Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
§

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,
· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji.

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Konkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Wsparcie realizowane w ramach typu projektu nr 1 zostanie
skierowane wyłącznie do MŚP oraz ich pracowników.
2) W ramach PI 8v pomoc zostanie udzielona priorytetowo MŚP
działającym w branżach o największym potencjale kreowania miejsc
pracy, które w województwie opolskim zostały zidentyfikowane
głównie jako te działające w obszarach rozwoju regionu uznawanych za
specjalizacje regionalne 49 .

49

Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, przy czym za specjalizacje regionalne uznaje
się branże z kluczowych obszarów rozwoju i potencjalnie kluczowych obszarów rozwoju.
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3) W ramach typu projektu nr 2 (działania outplacementowe) możliwe
będzie objecie wsparciem pracowników dużych przedsiębiorstw50.
4) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) w ramach działania 7.5 będą możliwe do
finansowania jedynie jeśli będą stanowić część projektu i będą
uzupełniać działania o charakterze wdrożeniowym w ramach tego
projektu.
5) W ramach typu projektu nr 1 wsparcie będzie realizowane
z zastosowaniem podejścia popytowego.
6) Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie
przekracza co do zasady 50% kosztów tej usługi. Na etapie ogłoszenia
konkursu IZRPO WO może określić wyższy poziom dofinansowania
usługi rozwojowej51.
7) Poziom dofinasowania usług rozwojowych dla MSP wynosi:
· mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000 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.
8) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla działania 7.5 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
konkursowej, w tym w regulaminie konkursu oraz umowie
o dofinansowanie.
19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

W ramach działania 7.5 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie
może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

21. Warunki uwzględniania

Nie dotyczy

50

Wsparcie dla pracowników dużych przedsiębiorstw możliwe będzie jedynie pod warunkiem ograniczenia go do działań nie
objętych pomocą publiczną.
51
IZRPO WO może określić wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej (w odniesieniu do branż, sektorów, typów
działalności, wielkości przedsiębiorstwa, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, kategorii pracowników, których wsparcie
jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej, grup docelowych i usług rozwojowych), przy czym
poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.
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dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych.
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe
rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

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.
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 z późn. zm.).
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).
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24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie
projektu·(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)
26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

85%

Projekty dotyczące wsparcia dla osób zagrożonych zwolnieniem lub osób
zwalnianych z zakładu pracy - 95%, w tym maksymalny udział budżetu
państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
10%
Pozostałe projekty - 85%.

Projekty dotyczące wsparcia dla osób zagrożonych zwolnieniem lub osób
zwalnianych z zakładu pracy - 5% ,
Pozostałe projekty - 15%.

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania

Nie dotyczy
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instrumentów
finansowych
31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania
32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
OPIS PODDZIAŁANIA
6. Nazwa podziałania

Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

7. Cel/e szczegółowy/e
poddziałania

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

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

1) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu
2) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują
pracy po opuszczeniu programu
1) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych
wsparciem w programie
2) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
1) Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub
nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych
ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 352, w tym m.in.
zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki
nad dziećmi do lat 3.
2) Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie
kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u
dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 lub
kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do
lat 3.
3) Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w
instytucjonalnych
formach
opieki
do
potrzeb
dzieci
z niepełnosprawnościami.
4) Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat
353, w tym m.in.
c) pośrednictwo pracy,
d) poradnictwo zawodowe,
e) szkolenia,
f) staże,
g) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
h) subsydiowanie zatrudnienia,
i) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

9. Lista wskaźników
produktu
10. Typy projektów

52

Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.).
Możliwa do realizacji wyłącznie jako element projektu wskazanego w pozostałych typach projektu. Nie dotyczy osób pracujących
(definicja osoby pracującej została wskazana w dokumencie pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres
EFS).

53
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11. Typ beneficjenta

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych)54.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego55.

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
1) 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
dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy,
2) osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3, będące w trakcie
przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci
i przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy,
3) dzieci do lat 3,
4) publiczne i niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi do lat 3,
5) przedsiębiorstwa.
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Region Słabiej Rozwinięty

15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.

5 107 517,00 euro

§

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,

54

Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w rozumieniu ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w ustawie, a także na zasadach
określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
55
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
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PO
(jeśli dotyczy)
§

§

· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

OSI Depopulacja

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Konkursowy tryb wyboru projektów
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Projekt musi uwzględniać kryterium efektywności zatrudnieniowej.
2) Realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej zakłada
osiągnięcie określonego kryterium efektywności zatrudnieniowej,
którego definicja oraz sposób pomiaru i weryfikacji zostały opisane w
dokumencie pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 20142020. Zakres EFS.
3) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą
stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze
wdrożeniowym w ramach tego projektu.
4) Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami musi bezpośrednio wynikać z
diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania
placówki.
5) W przypadku realizacji typu projektu nr 1 finansowanie działalności
bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna nie może trwać
dłużej niż 24 miesiące.
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6) W przypadku realizacji typu projektu nr 2 finansowanie kosztów opieki
nad dziećmi do lat 3, względem konkretnego dziecka i opiekuna, nie
może trwać dłużej niż 12 miesięcy.
7) Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat
3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna musi
prowadzić do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez
daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy warunek nie ma
zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc opieki do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
8) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla działania 7.6 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
konkursowej, w tym w regulaminie konkursu oraz umowie
o dofinansowanie.
19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

W ramach działania 7.6 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenie
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie
może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych.
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
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uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe
rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe.
22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
znajdujących się
· subsydiowanie zatrudnienia pracowników
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 (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 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 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
r. poz. 1073).

24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie
projektu·(jeśli dotyczy)

85%
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25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)
26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

90%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

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

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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OŚ PRIORYTETOWA VIII
Integracja społeczna
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej
Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej
Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie
Cel szczegółowy 2: Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie
Cel szczegółowy 3: Wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w regionie dzięki aktywnej integracji
Cel szczegółowy 4: Wzrost zatrudnienia w ramach regionalnego sektora gospodarki społecznej

3. Charakter osi

Nie dotyczy

4. Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

Europejski Fundusz Społeczny

5. Instytucja zarządzająca

73 929 483,00 euro
Zarząd Województwa Opolskiego obsługiwany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, Departament
Koordynacji Programów
Operacyjnych

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

7. Cel/e szczegółowy/e
działania

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych
w regionie
Cel szczegółowy 2: Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych
w regionie

8. Lista wskaźników
rezultatu bezpośredniego

Usługi zdrowotne:
1) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych,
istniejących po zakończeniu projektu.
2) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS.
Usługi społeczne:
1) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych,
istniejących po zakończeniu projektu.
2) 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.
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9. Lista wskaźników
produktu

10. Typy projektów

Usługi zdrowotne:
1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami zdrowotnymi w programie.
2) Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie.
Usługi społeczne:
1) Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie
ogólnym w programie.
2) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie.
Usługi zdrowotne:
Choroby cywilizacyjne
1) Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym56 w tym informacyjno
– edukacyjne w zakresie:
a) nadwagi i otyłości, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób
w wieku 45-65 lat, poprzez57:
i. usługi/pakiety usług w zakresie prawidłowego żywienia
świadczone w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków
nadwagi/otyłości,
w
tym
badania
diagnozujące
nadwagę/otyłość,
ii. usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji ruchowej w ramach
profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości, w tym
rehabilitacja zdiagnozowanych osób otyłych,
iii. usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie
ambulatoryjnej/ośrodka dziennego,
iv. poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub zwalczania
skutków nadwagi/otyłości58,
b) cukrzycy, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób w wieku
45-65 lat, poprzez59:
i. usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie
ambulatoryjnej /ośrodka dziennego,
usług
w
zakresie
aktywizacji
ii. usługi/pakiety
ruchowej/prawidłowego żywienia w ramach profilaktyki lub
zwalczania skutków cukrzycy,
iii. poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub zwalczania
skutków cukrzycy60.
Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami

56

Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.
Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym Regionalnym Programie Zdrowotnym.
58
Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu. Poradnictwem/szkoleniami mogą być objęci rodzice/ opiekunowie
dzieci w wieku 6-18 lat, osoby w wieku 45-65 lat, pracownicy OPS/PCPR.
59
Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym Regionalnym Programie Zdrowotnym.
60
Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu. Poradnictwem /szkoleniami mogą być objęci rodzice/opiekunowie
dzieci w wieku 6-18 lat, osoby w wieku 45-65 lat, pracownicy OPS/PCPR.
57
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2) Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami
starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.:
a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów
opieki medycznej, zgodnie ze standardem DDOM wypracowanym
w ramach POWER i przyjętym w formie uchwały przez Komitet
Sterujący61 lub innych form opieki,
b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji
realizacji usług medycznych62,
c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki
medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej,
d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów
faktycznych,
e) teleopieki medycznej,
f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego
transportu,
g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb
świadczących
usługi
zdrowotne
dotyczące
form
zdeinstytucjonalizowanych63.
3) Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób
starszych, w tym z niepełnosprawnościami, w tym64:
a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna,
b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym
szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi
i doradztwem w zakresie jego wykorzystania,
c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych
w zakresie opieki medycznej.
Opieka nad matką i dzieckiem
4) Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zakresie65:
a) opieki neonatologicznej,
b) zwiększenia bezpieczeństwa porodu oraz opieki poporodowej
w celu ułatwienia matce szybszej rehabilitacji poporodowej oraz
61

Projektodawca jest zobowiązany do zaangażowania w świadczenie usług lekarza geriatry. Mając jednak na uwadze małą liczbę
praktykujących w Polsce lekarzy geriatrów, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia lekarza specjalisty w tej dziedzinie, zgodnie z
wymogami określonymi w standardzie DDOM, i zostanie wykonana odpowiednia analiza, potwierdzająca taki fakt, wówczas możliwe
jest dopuszczenie świadczenia usług w ramach DDOM przez zespół medyczny, w którym zamiast geriatry mógłby zostać
zaangażowany lekarz innej specjalności – z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych.
62
Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu.
63

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część kompleksowego projektu i jest
uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.
64
Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej.
65
Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym Regionalnym Programie Zdrowotnym. Wsparcie
uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym m.in.: zapewnienie dojazdu
do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z
usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

zwiększenia jakości życia dziecka,
szczepień dzieci do drugiego roku życia66 (np. pneumokoki),
diagnostyki i leczenia chorób rozwojowych niemowląt i dzieci,
wczesnego wykrywania wad rozwojowych,
rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami,
szkoły opieki nad matką i dzieckiem,
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej67,
podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb
świadczących
usługi
zdrowotne
dotyczące
form
zdeinstytucjonalizowanych68.

Usługi społeczne
Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej:
1) Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze,
w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi,
zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 697 z późn. zm.) m.in. poprzez:
a) usługi wsparcia rodziny w ramach działań profilaktycznych
mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w
tym w szczególności:
i. asystentura rodzinna,
ii. rodziny wspierające,
iii. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawnoobywatelskie,
iv. terapia i mediacja,
v. usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze
i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa
rodzinnego,
vi. organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę
doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami
wsparcia lub grupami samopomocowymi;
b) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi
placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej
i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej.
2) Wsparcie pieczy zastępczej zgodnie z zakresem usług określonym
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) m.in.
poprzez:
66

Szczepienia ochronne możliwe do realizacji wyłącznie jako część kompleksowego projektu, a ich rodzaj musi wykraczać poza
katalog szczepień obowiązkowych.
67
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna możliwa do realizacji wyłącznie jako część kompleksowego projektu. Działaniami mogą
być objęte dzieci/opiekunowie oczekujący na dziecko/wychowujący dzieci, pracownicy OPS/PCPR.
68
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część kompleksowego projektu i jest
uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.

63

SZOOP (EFS)
Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 23, styczeń 2018 r.

a) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od
opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności lokalnej
poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 869
dzieci
i
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
typu
socjalizacyjnego,
interwencyjnego
lub
specjalistycznointerwencyjnego do 14 osób70,
b) usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze
społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności
i aktywności społecznej skierowane do osób będących w pieczy
zastępczej,
c) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym skierowane
do osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku
życia,
d) indywidualne programy usamodzielniania realizowane w
mieszkaniach o charakterze wspomaganym/ chronionym dla osób
opuszczających pieczę zastępczą71,
e) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących
rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach działań
prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Wsparcie dla osób niesamodzielnych:
3) Rozwój usług opiekuńczych72 nad osobami niesamodzielnymi
obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:
a) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z
otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w
postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych,
b) usługi w rodzinnym domu pomocy, o których mowa w ustawie z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
69

W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej
placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci
(maksymalnie 10).
71

Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych/chronionych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących
mieszkaniach wspomaganych/chronionych.
72
Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących,
zarówno w formie opieki dziennej, jak i całodobowej, a także w ramach opieki środowiskowej.
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930 z późn. zm.),
usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z
późn. zm.), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych
ośrodkach jest nie większa niż 30,
d) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż
30,
e) usługi
asystenckie
świadczone
na
rzecz
osób
z niepełnosprawnościami,
f) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak
np. teleopieka, systemy przywoławcze73,
g) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb
świadczących usługi w społeczności lokalnej74.
4) Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym/
chronionym, w tym75:
· usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi
opiekuńcze76, usługi asystenckie,
· usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym trening
samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne,
integracja osoby ze społecznoscią lokalną.
5) Rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie
w społeczności lokalnej, w tym77:
a) działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną
i kulturalną,
b) działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym np.
likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego
(zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego
(niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi),
sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi
dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka
wsparcia.
4) Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami
niesamodzielnymi, w szczególności:
a) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana
doświadczeń,
b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu
informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach
c)

73

Działania realizowane wyłącznie jako element wsparcia, pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług opiekuńczych.
Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług opiekuńczych.
75
Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych /chronionych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących
mieszkaniach wspomaganych/chronionych. Liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 12.
74

76

Istnieje możliwość przeprowadzenia i sfinansowania w ramach projektów dotyczących rozwoju mieszkań wspomaganych szkolenia
niezbędnego do sprawowania funkcji opiekuna mieszkania wspomaganego.
77

Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług opiekuńczych.
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c)
d)

11. Typ beneficjenta

wsparcia,
tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za
opiekunów faktycznych,
sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu
umożliwienia
opiekunom
faktycznym
funkcjonowania
społecznego, zawodowego lub edukacyjnego78.

Usługi zdrowotne:
1) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej79,
2) podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne
i prywatne80,
3) podmioty ekonomii społecznej,
4) organizacje pozarządowe.
Usługi społeczne:
1) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej81,
2) podmioty ekonomii społecznej*,
3) organizacje pozarządowe*,
4) podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami
niesamodzielnymi82
*w przypadku projektów dotyczących wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

78

Ze względu na przyjętą przez IZRPO WO linię demarkacyjną, aktywizacja społeczno-zawodowa opiekunów faktycznych jest
możliwa do realizacji w ramach działania 8.2.
79
Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:
§
podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
§
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i
integracji społecznej i/lub
§
podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania
zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i
integracji społecznej.
80
Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:
§
podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
§
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i i/lub
§
podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania
zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
§
podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony
zdrowia.
81
Patrz przypis nr 65.
82
Poprzez podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi rozumie się:
§
podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
§
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi opieki nad osobami
niesamodzielnymi i/lub
§
podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania
zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
§
podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w opieki nad osobami
niesamodzielnymi.
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uprawnione do realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2017 r.
poz. 697 z późn. zm.).
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego83.

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

13. Instytucja pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e) regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)
15. Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/
poddziałaniami w ramach
PO lub z innymi PO

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
Usługi zdrowotne:
1) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym84,
2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
3) mieszkańcy regionu w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym,
4) noworodki i dzieci w zakresie opieki nad matką i dzieckiem,
5) kobiety w ciąży i w okresie połogu w zakresie opieki nad matką
i dzieckiem,
6) personel służb świadczących usługi zdrowotne.
Usługi społeczne:
1) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
3) personel służb świadczących usługi w społeczności lokalnej85.
Nie dotyczy
Region Słabiej Rozwinięty
50 000 000,00 euro
Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,

83
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
84
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, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym .
85
Dotyczy wyłącznie wsparcia dla osób niesamodzielnych.
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(jeśli dotyczy)

16. Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)
17. Tryb(y) wyboru projektów
oraz wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów
18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych,
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, w zakresie poprawy działań na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz poprawy
jakości usług społecznych (w tym opiekuńczych) dla osób
niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami i starszych.
· Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, w zakresie wykorzystania innowacji społecznych
do przetestowania i wypracowania nowych skuteczniejszych
rozwiązań w zakresie integracji społecznej.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, w zakresie zwiększenia
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących
i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
OSI Depopulacja

Konkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.

1) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) w ramach działania 8.1 będą możliwe do
finansowania jedynie jeśli będą stanowić cześć projektu i będą
uzupełniać działania o charakterze wdrożeniowym w ramach tego
projektu, z zastrzeżeniem iż nie mogą przekroczyć 10 % kosztów
kwalifikowalnych86.
2) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
poniżej w SZOOP 2014-2020 dla działania 8.1 określone są

86
Dla działań w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz opieki nad matką i dzieckiem limit działań świadomościowych jest określony we
właściwym Regionalnym Programie Zdrowotnym w ramach Regulaminu konkursu.
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w pozostałych dokumentach IZRPO
WO
niezbędnych
dla
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w regulaminie
konkursu oraz umowie o dofinansowanie.
Usługi zdrowotne87:
3) Zgodność realizowanych przedsięwzięć z Policy papier dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020 oraz Planem działań w sektorze zdrowia
uzgodnionym z Komitetem Sterującym ds. koordynacji interwencji EFSI
w sektorze zdrowia.
4) Osoby należące do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym stanowić będą co najmniej 60% grupy
docelowej objętej wsparciem w obszarze usług zdrowotnych88.
5) Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjnoszkoleniowych możliwe jest przez osoby uprawnione do udzielania
świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji
do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej
dziedzinie medycyny89.
6) W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług zdrowotnych i
społecznych, usługi społeczne stanowią maksymalnie 20% wartości
projektu.
Usługi społeczne90:
7) Usługi społeczne realizowane są przez podmioty prowadzące w swojej
działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty
prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi
społeczne i zdrowotne. W przypadku.
8) W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych i
zdrowotnych, usługi zdrowotne stanowią maksymalnie 20% wartości
projektu.
9) Wsparcie musi być skoncentrowane na skoordynowanych działaniach
zwiększających dostępność usług społecznych w województwie
87

W ramach PI 9iv możliwa jest ralizacja projektów kompleksowych, łączących usługi społęczne i zdrowotne.
W przypadku realizacji w ramach jednego projektu zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych musi zostać zapewniona
możliwość oddzielnego monitorowania usług społecznych i zdrowotnych. W przypadku realizacji zintegrowanych usług społecznych
lub zdrowotnych adresowanych do tej samej osoby, zastosowanie mają definicje osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz osób niesamodzielnych określone w Wytycznych.
88
Nie dotyczy wsparcia realizowanego w ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych, które ze względu na profilaktyczny
charakter, zgodnie z opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, kierowane są do szerokiej grupy odbiorców.
89

Dla działań w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz opieki nad matką i dzieckiem katalog osób uprawnionych do realizacji działań
informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-szkoleniowych zostanie określony, zgodnie z właściwym Regionalnym Programem
Zdrowotnym w ramach Regulaminu konkursu.

90

W ramach PI 9iv możliwa jest ralizacja projektów kompleksowych, łączących usługi społęczne i zdrowotne.
W przypadku realizacji w ramach jednego projektu zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych musi zostać zapewniona
możliwość oddzielnego monitorowania usług społecznych i zdrowotnych. W przypadku realizacji zintegrowanych usług społecznych
lub zdrowotnych adresowanych do tej samej osoby, zastosowanie mają definicje osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz osób niesamodzielnych określone w Wytycznych.
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10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

opolskim poprzez projekty zapewniające trwałość efektów i włączenie
usług społecznych w politykę rozwoju w regionie. Działania muszą być
realizowane w wybranej formule projektów:
a) terytorialnych,
b) problemowych,
c) tematycznych91.
Interwencja w ramach poszczególnych typów usług społecznych musi
spełniać minimalne wymagania świadczenia tych usług, określone w
załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie .realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozowju Regionalnego na lata 2014-2020.
Dostęp do usług społecznych musi zostać poprzedzony dokładną analizą
istniejących w danym obszarze potencjałów sporządzoną przez
Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu, w oparciu
o analizę dokonaną przez IZ.
Realizowane działania wspierają proces deinstytucjonalizacji.
W ramach usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych jest
możliwa realizacja usług zdrowotnych, o ile usługi te nie mogą zostać
sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza
gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo wykazane zostało,
że gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana
danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Usługi
zdrowotne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako
podstawowe mogą być finansowane tylko pod warunkiem, że
jednocześnie finansowane są usługi ponadstandardowe, a cały pakiet
usług tworzy logiczną całość, niezbędną do zapewnienia
kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
W ramach działania 8.1 nie ma możliwości wsparcia dla osób
odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych
dozorem elektronicznym92.
W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych
występuje możliwość tworzenia miejsc pobytu okresowego (opieka
wytchnieniowa) lub stałego93.
Wsparcie w zakresie mieszkań chronionych jest realizowane zgodnie ze
standardem wynikającym z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zmi aktów

91

Uszczegółowienie wsparcia zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego nastąpi na etapie regulaminu
konkursu.
92
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.
93
Tamże. Usługi świadczone w mieszkaniach wspieranych nie mogą mieć charakteru jedynie turnusów rehabilitacyjnych
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wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. W przypadku
mieszkań wspomaganych spełniają one definicję usług społecznych
świadczonych w społeczności lokalnej oraz standardy określone w
załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie .realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozowju Regionalnego na lata 2014-2020.94.
17) Wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub wspomaganych jest
możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc
świadczenia usług w danym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości
świadczonych usług.
Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej:
18) Wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa będzie realizowane
jako działanie uzupełniające, towarzyszące kompleksowemu wsparciu
grupy docelowej, stanowiące integralną część projektów.
19) Wsparcie w zakresie indywidualnych programów usamodzielniania
będzie realizowane maksymalnie przez okres 24 miesięcy.
20) Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ustawą
zdnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). Świadczenia
wypłacane na podstawie tej ustawy nie mogą być finansowane w
ramach projektu, mogą zaś stanowić wkład własny do projektu.
21) Łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu w ramach typu
projektu 2 d, ponoszonych w ramach kosztów bezpośrednich (włączając
cross-financing) nie może przekroczyć 15% wydatków projektu.
22) Finansowanie ze środków EFS zatrudnienia osoby do pomocy przy
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
przyznawanej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zstępczej, możliwe jest tylko w celu umożliwienia
osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą udziału w innych
formach wspracia w ramach projektu.
23) Możliwa będzie realizacja działań na rzecz biologicznej rodziny dziecka
przebywającego w pieczy zastępczej oraz intensyfikowanie współpracy
ze społęcznością lokalną, w celu umożliwienia powrotu dziecka do
rodziny biologicznej.
24) Usługi aktywnej integracji mogą być realizowane tylko i wyłącznie
w połączneiu z usługami społecznymi.
Wsparcie dla osób niesamodzielnych:
25) W ramach prowadzonych działań nie ma możliwości wsparcia dla dzieci
do lat 3.
94

Tamże. Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z niniejszymi Wytycznymi.
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26) Wsparcie dla zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych
świadczonych niestacjonarnie/w miejscu zamieszkania odbywa się
poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi. Zwiększenie
liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formach stacjonarnych
odbywa się poprzez tworzenie miejsc:
- stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego,
- stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w
placówkach, w których realizowane są usługi społeczne
świadczone w społeczności lokalnej.
Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie
dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów
faktycznych w ramach opieki wytchnieniowej.
27) W ramach działania 8.1 nie można tworzyć nowych miejsc świadczenia
usług opiekuńczych w ramach opieki instytucjonalnej, jak również nie
można utrzymywać dotychczas istniejących miejsc świadczenia usług w
ramach opieki instytucjonalnej.
28) Możliwe jest wsparcie dla osób będących w opiece instytucjonalnej,
w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług
świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczynia się to do
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci
usług świadczonych w społeczności lokalnej.
29) Podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną mogą otrzymać wsparcie
wyłącznie na działania pozwalające na rozszerzenie oferty o
prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile
przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług
w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami
świadczonymi w społeczności lokalnej.
30) Finansowanie ze środków EFS w ramach danego projektu miejsc
świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich stworzonych przez
danego beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 lata.
31) Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby
asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub
podmiotów istniejących.
32) Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do 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
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).
19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

W ramach działania 8.1 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.
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20. Dopuszczalna maksymalna
wartość zakupionych
środków trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Usługi zdrowotne:
W przypadku typu projektów 2: Kompleksowa opieka nad osobami
starszymi, w tym z niepełnosprawnościami wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 15% wydatków
projektu.
W przypadku pozostałych typów projektu: wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków
projektu.
Usługi społeczne:
Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej:
W przypadku typu projektów 2 d): wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 15% wydatków
projektu.
W przypadku pozostałych typów projektu: wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków
projektu.
Wsparcie dla osób niesamodzielnych:
Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie
może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.
Nie dotyczy
Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych.
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
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zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe
rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe.
22b. Planowany zakres
systemu zaliczek
23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

24. Maksymalny
% poziom dofinansowania
UE wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne
współfinansowanie
z budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)
26. Minimalny wkład własny

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
określa
umowa
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.
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
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 z późn. zm.).
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 r. poz. 1073).

85%

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

5,5%

74

SZOOP (EFS)
Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 23, styczeń 2018 r.

beneficjenta jako %
wydatków
kwalifikowalnych

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

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN

28. Minimalna i maksymalna
wartość wydatków
kwalifikowalnych projektu
(PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

75

SZOOP (EFS)
Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 23, styczeń 2018 r.

Działanie 8.2 Włączenie społeczne
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania
7. Cel/e szczegółowy/e
działania
8. Lista wskaźników
rezultatu bezpośredniego

9. Lista wskaźników
produktu
10. Typy projektów

Działanie 8.2 Włączenie społeczne
Cel szczegółowy 3: Wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w regionie dzięki
aktywnej integracji
1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
2) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu programu
3) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek)
1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
objętych wsparciem w programie
2) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
1) Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące
usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym,
zawodowym i zdrowotnym, obejmujące m.in. następujące formy
wsparcia:
a) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
b) poradnictwo prawne i obywatelskie95,
c) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
d) kursy i szkolenia96 umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę
kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na
rynku pracy,
e) pracę socjalną97,
f) staże/praktyki, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji
zawodowej u pracodawcy98,
g) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym na potrzeby

95

Poradnictwo prawne i obywatelskie możliwe do realizacji wyłącznie jako element uzupełniający do kompleksowego wsparcia.
Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1065, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku
niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie (IZ RPOWO może określić szczegółowe
warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez
uczestników projektu).
97
Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę
socjalną nie otrzymają dofinansowania.
98
Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium
w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (IZRPO WO może określić szczegółowe warunki odbywania stażu lub
zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez
uczestników projektu).
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zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami; dostosowanie
stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami99,
h) usługi trenera pracy,
wsparcia
osób
i) usługi
asystenckie
w
zakresie
z niepełnosprawnościami
w
funkcjonowaniu
społecznym
i zawodowym,
j) usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w
warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia
realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy.
2) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS,
KIS, w szczególności w zakresie:
a) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej
poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1828),
b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej
w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.
1828).
3) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ZAZ
poprzez:
a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych
w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami
aktywnej integracji,
b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych
w ZAZ, nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji
ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do
podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub
w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług
asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub
utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie
zatrudnienia,
c) tworzenia nowych ZAZ.
4) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach WTZ
poprzez:
a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących
WTZ,
b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci
usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na
przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich
zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub
w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług
99

Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mogą być realizowane wyłącznie jako element
kompleksowego projektu obejmującego również aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób z niepełnosprawnościami.
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11. Typ beneficjenta

asystenckich oraz usług trenera pracy umożliwiających uzyskanie
lub utrzymanie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub
staży dla uczestników WTZ,
c) tworzenia nowych WTZ.
5) Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji
i reintegracji, m.in. poprzez:
a) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych,
terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie
umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie
w środowisku rodzinnym i społecznym,
b) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej,
z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków.
Tryb konkursowy100:
1) Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej101,
2) Podmioty ekonomii społecznej,
3) Organizacje pozarządowe.
Tryb pozakonkursowy:
1. Ośrodki Pomocy Społecznej
2. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego102.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

100

Zgodnie z decyzją IZ RPO WO w pierwszej kolejności zostanie zastosowany tryb konkursowy. W tym
konkursowym będą wybierane również projekty OPS i PCPR.
101

wypadku w trybie

Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:
§
podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
§
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy
i integracji społecznej i/lub
§
podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
§
podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy
i integracji społecznej.
102
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
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12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
13. Instytucja pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

1) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Nie dotyczy

14. Kategoria(e) regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Region Słabiej Rozwinięty

15. Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/
poddziałaniami w ramach
PO lub z innymi PO
(jeśli dotyczy)

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,
· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych,
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji,
· Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, w zakresie zwiększenia
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących
i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

17 629 483,00 euro

16. Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

17. Tryb(y) wyboru projektów
oraz wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków

Konkursowy tryb wyboru projektów.
Pozakonkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.
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oraz przyjmowanie
protestów103
18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej zakłada
osiągnięcie określonego kryterium efektywności społecznej oraz
efektywności zatrudnieniowej, których definicja oraz sposób pomiaru i
weryfikacji zostały opisane w dokumencie pn. Lista wskaźników na
poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
2) W celu zapewnienia demarkacji pomiędzy Osią priorytetową VII
a działaniem 8.2 w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, projekty
w ramach działania 8.2 kierowane są do tych osób z ww. grupy, wobec
których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest
niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej
kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
3) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą
stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze
wdrożeniowym w ramach tego projektu z zastrzeżeniem, że nie mogą
przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych..
4) Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji,
stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z
uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału,
predyspozycji, potrzeb.
5) Projekt musi oferować zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie,
odpowiadające na potrzeby uczestnika nieograniczające możliwości
dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji.
6) Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin
i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie
mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki
reintegracji104.
7) W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być
realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, o ile
jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości
wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się
do celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane
na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług społecznych
świadczonych w społeczności lokalnej105.

103
IZ RPO WO przewiduje możliwość zastosowania w pierwszej kolejności trybu konkursowego.W Przypadku zastosowania obydwu
trybów, tryb konkursowy zostanie zastosowany w gminach/powiatach, w których OPS/PCPR nie realizuje projektu pozakonkursowego

104

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.
105
Tamże.
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8) Uczestnik projektu, który przystępując do projektu pozostawał bez
zatrudnienia, a w trakcie projektu podjął pracę, ma możliwość
kontynuowania udziału w projekcie zgodnie z ustaloną ścieżką
reintegracji.
9) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS
są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej
aktywną integrację społeczną i zawodową106.
10) W przypadku zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami
zatrudnionymi w istniejących ZAZ, ich okres zatrudnienia po
zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi
zatrudnienia w ramach projektu (okres ten może być krótszy, o ile
osoba
z niepełnosprawnościami podejmie w tym okresie zatrudnienie poza
ZAZ107).
11) Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) nie są
traktowane jako instrument aktywnej integracji, mogą być jednak
uznane za wkład własny do projektu108.
12) W ramach działania 8.2 nie ma możliwości wsparcia osób odbywających
karę pozbawienia wolności oraz osób będących w pieczy zastępczej (t.j.
Dz.U. 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)109, a także innych osób poniżej 18
roku życia, z wyłączeniem:
· osób wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 697 z
późn. zm.),
· nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania
i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.),
· przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.
2046, z późn. zm.),
· osób odbywających karę pozbawienia wolności, objętych dozorem
elektronicznym.
13) Beneficjenci realizując projekty w działaniu 8.2 muszą współpracować
106

Tamże.
Tamże.
108
Tamże.
109
Tamże. Ograniczenie wykluczające ze wsparcia osoby z pieczy zastępczej, wynika z decyzji IZRPO WO ze względu na przyjętą
demarkację pomiędzy działaniem 8.1 i 8.2.
107
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z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii
społecznej oraz informować właściwy terytorialnie OPS/PCPR lub PUP o
projekcie i formach wsparcia otrzymywanych przez uczestników.
14) W przypadku realizacji projektu przez podmiot inny niż OPS
z uczestnikami projektu musi zostać podpisana umowa na wzór
kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej.
15) OPS-y i PCPR-y nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji
o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów
ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty
wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej.
16) W ramach projektów OPS i PCPR ze środków EFS nie są finansowane
bierne formy pomocy w postaci zasiłków. Świadczenia te mogą być
wkładem własnym w projekcie.
17) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla działania 8.2 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia konkursu,
w tym w regulaminie konkursu oraz umowie o dofinansowanie.
19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

W ramach działania 8.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie
może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
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ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych.
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe
rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe.
22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc na subsydiowanie zatrudnienia,
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
znajdujących się
· subsydiowanie zatrudnienia pracowników
w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się
w
bardzo
niekorzystnej
sytuacji
oraz
pracowników
niepełnosprawnych,
· doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.
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 z późn. zm.).
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 r. poz. 1073).

określa

umowa

24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

85%

25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu

85% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów
pomocy rodzinie
95% - pozostałe projekty, w tym maksymalny udział budżetu państwa w
finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%
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(środki UE + ewentualne
współfinansowanie
z budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)
26. Minimalny wkład własny
beneficjenta jako %
wydatków
kwalifikowalnych

15% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów
pomocy rodzinie
5% - pozostałe projekty
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15%

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN

28. Minimalna i maksymalna
wartość wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty finansowe
Nie dotyczy
(EUR)
(jeśli dotyczy)
30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

7. Cel/e szczegółowy/e
działania
8. Lista wskaźników
rezultatu bezpośredniego

Cel szczegółowy 4: Wzrost zatrudnienia w ramach regionalnego sektora
gospodarki społecznej
1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek)
2) Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych
1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
objętych wsparciem w programie
2) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem
1) Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii
społecznej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów110:
a) wsparcie szkoleniowe i doradztwo służące:
i. podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do
założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa
społecznego, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo,
mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne itp.111,
ii. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji oraz kwalifikacji
zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie
społecznym,
b) bezzwrotne wsparcie finansowe na:
i. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego
przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej,
ii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących
przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do
spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej;
iii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii
społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych
podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne;
c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego112
obejmujące wsparcie finansowe oraz/lub działania, o których mowa
w lit. a) ppkt. i oraz ii, świadczonymi w formie zindywidualizowanych
usług.
2) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych
prowadzących nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub
gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo

9. Lista wskaźników
produktu
10. Typy projektów

110

Wsparcie finansowe może być udzielane wyłącznie przedsiębiorstwom społecznym.
Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.
112
Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.

111
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3)

4)

5)

6)
7)

społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania
wsparcia finansowego) lub
społeczne
b) przekształcenie
organizacji
w przedsiębiorstwo
i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania
wsparcia finansowego, o którym mowa w pkt 1 b) i c)).
Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych
prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
a) uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie
organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc
pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego) lub
społeczne
b) przekształcenie
organizacji
w przedsiębiorstwo
i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania
wsparcia finansowego, o którym mowa w pkt 1 b) i c)).
Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw
społecznych zgodnie z KPRES (Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii
społecznej i przedsiębiorstw społecznych), w tym w zakresie:
a) usług animacji lokalnej,
b) usług rozwoju ekonomii społecznej,
c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.
Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa, dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za
pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery
gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź
dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu
działalności komercyjnej.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników
przedsiębiorstw społecznych.
Koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej na poziomie
regionalnym (tryb pozakonkursowy) w zakresie113:
a) tworzenia regionalnych sieci współpracy OWES działających
w regionie,
b) tworzenia regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej,
c) tworzenia regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii
społecznej o charakterze reintegracyjnym,
d) inicjowania współpracy jednostek systemu pomocy społecznej,
podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze
reintegracyjnym,
e) budowania powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią
społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty,
doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej
współpracy,

113

Uszczegółowienie wsparcia zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego nastąpi na poziomie pisma
wzywającego beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie.
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organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu widoczności
podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług
oraz wspierania sprzedaży produktów i usług świadczonych przez
podmioty ekonomii społecznej,
g) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi
podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii
społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju
ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału podmiotów
ekonomii społecznej w rozwoju usług społecznych (spotkania,
wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul
społecznych
lub
społecznie
odpowiedzialnych
zamówień
publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej,
h) wspierania realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług
użyteczności publicznej i współpracy z OWES w tym zakresie,
i) wyznaczania kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacji
regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej,
j) zapewnienia funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju
Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES i organizowanie jego
prac,
k) reprezentowania interesów sektora ekonomii społecznej na
poziomie regionalnym oraz włączenia ekonomii społecznej do
strategii rozwoju województwa,
l) ewaluacji działań OWES.
1) Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,
2) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (w zakresie projektu
pozakonkursowego).
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
f)

11. Typ beneficjenta

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia114

13. Instytucja pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e) regionu(ów)
114

1) podmioty ekonomii społecznej,
2) osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia
działalności w sektorze ekonomii społecznej,
3) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Region Słabiej Rozwinięty

Nie dotyczy typu projektu nr 5, w przypadku którego nie identyfikuje się grup docelowych.
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wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)
15. Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/
poddziałaniami
w ramach PO lub
z innymi PO (jeśli dotyczy)

16. Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)
17. Tryb(y) wyboru projektów
oraz wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów
18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

6 300 000,00 euro
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,
· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
· Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji w zakresie wzmocnienia systemu wsparcia
podmiotów ekonomii społecznej.
Nie dotyczy

Konkursowy i pozakonkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.

1) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą
stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze
wdrożeniowym w ramach tego projektu.
2) Rozwój sieci usług wsparcia ekonomii społecznej nastąpi w szczególności
w kluczowych sferach rozwojowych (zgodnie z Działaniem I.4 KPRES), tj.
w ramach:
i. zrównoważonego rozwoju,
ii. solidarności pokoleń,
iii. polityki rodzinnej,
iv. turystyki społecznej,
v. budownictwa społecznego,
vi. lokalnych produktów kulturowych,
oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju
województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej.
Wnioskodawca będzie m.in. na etapie rekrutacji do projektu preferować
podmioty ekonomii społecznej działające ww. obszarach, a także
preferować tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych we
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3)

4)

5)

6)

wskazanych kluczowych sferach115.
Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi
nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1065, z późn. zm.)116.
Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa społecznego
stanowi nie więcej niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065,
z późn. zm.)117.
a) Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub
utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca
pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji. Wsparcie
pomostowe może być przedłużone nie dłużej jednak niż do 12
miesięcy. Jest ono przyznawane w wysokości niezbędnej do
sfinansowania
podstawowych
kosztów
funkcjonowania
przedsiębiorstwa społecznego, jednak nie większej niż
zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota
minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę118.
Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla
osób, które pracują lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie
złożenia wniosku o przyznanie dotacji z wyjątkiem:
i. osób ubogich pracujących,
ii. osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Zakładach Aktywności
Zawodowej,
iii. osób wskazanych w art. 4 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2006r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia
społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki
wykluczającej, wskazanej w definicji osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.
Poszczególne OWES współpracują z:
właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na
–
tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni
socjalnych119,
–
beneficjentami projektów z działań: 8.1 i 8.2 w celu wspierania

115

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.
116
Tamże.
117
Tamże. Po upływie okresu trwałości istniejące przedsiębiorstwo społeczne może ponownie uzyskać dotację na utworzenie miejsc
pracy.
118
Tamże.
119
Tamże.
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19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)
20.Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych jako %
wydatków
kwalifikowalnych
21.Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym
szczególnie osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek opiekuńczowychowawczych, zakładów poprawczych i innych tego typu
placówek,
–
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu120.
7) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla działania 8.3 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
konkursowej/pozakonkursowej, w tym w regulaminie konkursu oraz
umowie o dofinansowaniu.
W ramach działania 8.3 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków projektu.
Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich
projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie
przekroczyć 10% wydatków projektu.

Nie dotyczy
Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe rozliczanie

120

Tamże.Uszczegółowienie zakresu współpracy zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego nastąpi na
poziomie regulaminu konkursu.
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kosztów pośrednich nie jest możliwe.
22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie projektu/ decyzja o dofinansowaniu.

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

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.
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 z późn. zm.).
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 r. poz. 1073).

24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

85%
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25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne
współfinansowanie
z budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)
26. Minimalny wkład własny
beneficjenta jako %
wydatków
kwalifikowalnych
27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)
28. Minimalna i maksymalna
wartość wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)
29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)
30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych
31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

85% - projekty w zakresie koordynacji i monitorowania rozwoju ekonomii
społecznej
95% - pozostałe projekty, w tym maksymalny udział budżetu państwa
w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%,
a w przypadku części budżetu projektu na tworzenie miejsc pracy w
ekonomii społecznej – 100% (w tym udział budżetu państwa na poziomie
15%, a środków UE 85%)

15% - projekty w zakresie koordynacji i monitorowania rozwoju ekonomii
społecznej
5% - pozostałe projekty, a w przypadku części budżetu projektu na tworzenie
miejsc pracy w ekonomii społecznej – 0%
Konkursowy tryb wyboru projektów:
Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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32. Katalog ostatecznych
odbiorców instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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OŚ PRIORYTETOWA IX
Wysoka jakość edukacji
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Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań
1. Numer i nazwa osi priorytetowej
Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej
Cel szczegółowy 1: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych
do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów kształcenia i szkolenia na
regionalnym rynku pracy poprzez poprawę efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego
Cel szczegółowy 4: Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy w zakresie rozwoju umiejętności TIK i znajomości języków obcych
3. Charakter osi

Nie dotyczy

4. Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

Europejski Fundusz Społeczny

5. Instytucja zarządzająca

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

58 879 168,00 euro

Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
OPIS PODDZIAŁANIA
6. Nazwa poddziałania
7. Cel/e szczegółowy/e
poddziałania

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

9. Lista wskaźników
produktu

Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
Cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz
właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz
rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
1) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu
2) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu
3) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych
4) Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
1) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie
2) Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie
3) Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie
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10. Typy projektów

4) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach
programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
5) Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone
w programie
6) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich
1) Kształcenie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze,
języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do
funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca
zespołowa) poprzez:
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli
w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy ,oraz właściwych
postaw i umiejętności,
b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw i umiejętności121.
2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących122:
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub
matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego
na metodzie eksperymentu,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub
słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
3) Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez123:

121

Jako kompetencje kluczowe oraz postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy należy rozumieć następujące kompetencje
spośród katalogu określonego w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.) w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:
§
porozumiewanie się w językach obcych,
§
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne,
§
kompetencje informatyczne,
§
umiejętność uczenia się,
§
kompetencje społeczne,
inicjatywność i przedsiębiorczość.
122
W ramach 2 typu projektu zakłada się realizację projektów obejmujących co najmniej 2 wybrane działania określone w ramach
lit. a)-c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego
z tych działań poza projektem.
123
W zakresie 3 typu projektu wsparcie, o którym mowa w lit. a) możliwe jest w odniesieniu do szkół lub placówek systemu
oświaty, w ramach których w wyniku diagnozy stwierdzono zasadność zakupu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK do realizacji
działań wymienionych w lit. b) lub c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że
zapewni realizację działań wymienionych w lit. b) lub c) poza projektem.
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a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji
programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty,
w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji cyfrowych nauczycieli wszystkich
przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych
do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do
nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,
wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
4) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego124:
a) doposażenie 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 niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych
pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego
projektowania,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych,
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,
c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub
placówki systemu oświaty125.
5) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez126:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez
osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji
z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjnozawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno124

Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi obejmują co najmniej działania wymienione w punkcie 4 lit. a-c. Programy
wspierające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością mogą być
realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych, natomiast ucznia młodszego – do etapu gimnazjum włącznie. Działania, o których
mowa w punkcie 4 lit. c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń.
125
W ramach 4 typu projektu zakłada się, iż działania określone w ramach lit. b) i c) uwzględniają współpracę z rodzicami.
126
Działania w ramach 5 typu projektu mogą być realizowane wyłącznie uzupełniająco dla 1, 2 i 3 typu projektu (źródło: Wytyczne
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020).
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11. Typ beneficjenta

zawodowego w szkołach,
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjnozawodowego.
1) Podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej127.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego128.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów
gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i
aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki
narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz.
2009 z późn. zm.).

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

1) Publiczne
i
niepubliczne
szkoły
podstawowe,
gimnazjalne,
ponadgimnazjalne, w tym specjalne, szkoły dla dorosłych lub placówki
systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne.
Szkoły zawodowe, w tym specjalne i placówki systemu oświaty prowadzące
kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w
oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.
2) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, jeżeli cel interwencji
odpowiada zakresowi określonemu w poddziałaniu 9.1.1.
3) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek wskazanych
w pkt. 1-3 oraz ich rodzice i opiekunowie, w tym z grup
defaworyzowanych.
4) Nauczyciele kształcenia ogólnego.

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

14. Kategoria(e)

Region Słabiej Rozwinięty

127

Ze względu na grupę docelową działanie obejmuje podmioty prowadzące zarówno kształcenie ogólne, jak i zawodowe (w
zakresie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego) skierowane wyłącznie do grup docelowych
wskazanych w wierszu 12. Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej rozumie się:
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub
§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub
§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.
128
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.

98

SZOOP (EFS)
Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 23, styczeń 2018 r.

regionu(ów)
wraz z przypisaniem
11 311 007,00 euro
kwot UE (EUR)
Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
15. Mechanizmy
powiązania interwencji obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
z innymi działaniami/
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
poddziałaniami w
· Harmonogram naborów wniosków,
ramach PO lub z innymi
· KM RPO WO 2014-2020,
PO
· Kryteria wyboru projektów.
(jeśli dotyczy)
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji
16. Instrumenty
terytorialne
OSI Depopulacja
(jeśli dotyczy)
17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów
18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

Konkursowy tryb wyboru projektów
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.

1) Łączny limit wydatków związanych z zakupem środków trwałych w ramach
typów projektu 2, 3, 4, poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich
(włączając cross-financing), nie może przekroczyć 30% wydatków projektu.
Dla typów projektu 1, 5 ww. limit nie może przekroczyć 10%.
2) Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach crossfinancingu) w szkołach i placówkach systemu oświaty będą finansowane
wyłącznie jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość realizowanych działań.
3) Możliwość realizacji zaprojektowanej w ramach poddziałania 9.1.1
interwencji wynika z indywidualnych potrzeb szkół lub placówek systemu
oświaty. W przypadku nauczycieli diagnoza uwzględnia również kierunki
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rozwoju edukacji w Polsce.
4) Adekwatnie do potrzeb realizowane wsparcie uwzględniać również będzie
zastosowanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych na poziomie krajowym
zapewniając tym samym komplementarność podejmowanych działań.
5) Decyzją IZRPO WO ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy
poddziałaniami 9.1.1 i 9.1.2 ze wsparcia zaprojektowanego w ramach
poddziałania 9.1.1 wyłączeni są:
a) szkoły/placówki systemu oświaty zlokalizowane na terenie
Aglomeracji Opolskiej,
wyżej
wymienionych
b) uczniowie/słuchacze/wychowankowie
szkół/placówek systemu oświaty zlokalizowanych na terenie
Aglomeracji Opolskiej,
c) nauczyciele wyżej wymienionych szkół/placówek systemu oświaty
zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Opolskiej.
6) Wszyscy nauczyciele objęci wsparciem w ramach projektu w zakresie
doskonalenia i podnoszenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
zawodowych na zakończenie wsparcia muszą uzyskać potwierdzenie
nabycia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji. Sposób weryfikacji
zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
7) Wszyscy uczniowie objęci wsparciem w ramach projektu na zakończenie
wsparcia muszą uzyskać potwierdzenie nabycia kompetencji. Sposób
weryfikacji zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
8) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.1.1 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
konkursowej, w tym w regulaminie konkursu oraz umowie
o dofinansowanie.
19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

W ramach poddziałania 9.1.1 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej analizy
każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenie skuteczności lub
efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.
1) W przypadku typu projektów 1, 5: wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków
projektu.
2) W przypadku typu projektów 2, 3, 4: wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 30% wydatków
projektu.
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21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Nie dotyczy
Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych)
nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR* rozliczanie
wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody rozliczania
wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy rozporządzenia
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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich
nie jest możliwe.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek
dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.

określa

umowa

o

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
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 z późn. zm.).
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 r. poz. 1073).
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24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

85%

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu
„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

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

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania

Nie dotyczy
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instrumentów
finansowych
31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
OPIS PODDZIAŁANIA
6. Nazwa poddziałania
7. Cel/e szczegółowy/e
poddziałania

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

9. Lista wskaźników
produktu

10.Typy projektów

Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz
właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz
rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
1) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu
2) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu
3) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych
4) Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
1) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie
2) Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie
3) Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie
4) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach
programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
5) Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone
w programie
6) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich
1) Kształcenie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze,
języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do
funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca
zespołowa) poprzez:
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli
w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw i umiejętności,
b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw i umiejętności129.

129

Jako kompetencje kluczowe oraz postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy należy rozumieć następujące kompetencje
spośród katalogu określonego w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.) w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:
porozumiewanie się w językach obcych,
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne,
kompetencje informatyczne,
umiejętność uczenia się,
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2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie
eksperymentu
poprzez
realizację
kompleksowych
projektów
obejmujących130:
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub
matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania
opartego na metodzie eksperymentu,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub
słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
3) Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez131:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji
programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty,
w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
kompetencji/kwalifikacji
cyfrowych
nauczycieli
b) podnoszenie
wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK
zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania
narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,
wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu
zagrożeń.
4) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego132:
a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce
dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb
rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz
kompetencje społeczne,
inicjatywność i przedsiębiorczość.
130
W ramach 2 typu projektu zakłada się realizację projektów obejmujących co najmniej 2 wybrane działania określone w ramach
lit. a)-c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego
z tych działań poza projektem.
131
W zakresie 3 typu projektu wsparcie, o którym mowa w lit. a) możliwe jest w odniesieniu do szkół lub placówek systemu
oświaty, w ramach których w wyniku diagnozy stwierdzono zasadność zakupu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK do realizacji
działań wymienionych w lit. b) lub c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że
zapewni realizację działań wymienionych w lit. b) lub c) poza projektem.
Kompleksowe programy wspomagające szołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi obejmują co najmniej działania wymienione w punkcie 4 lit. a-c. Programy
wspierające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością mogą być
realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych, natomiast ucznia młodszego – do etapu gimnazjum włacznie. Działania, o których
mowa w punkcie 4 lit. c mogą być arealizowane niezależnie od etapu edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń.
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wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały
dydaktyczne
dostosowane
do
potrzeb
uczniów
z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych
pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją
uniwersalnego projektowania,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych,
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,
c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub
placówki systemu oświaty133.

11. Typ beneficjenta

5) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez134:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez
osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji
z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjnozawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach,
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjnozawodowego.
1) Podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej135.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego136.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady

133

W ramach 4 typu projektu zakłada się, iż działania określone w ramach lit. b) i c) uwzględniają współpracę z rodzicami.
Działania w ramach 5 typu projektu mogą być realizowane wyłącznie uzupełniająco dla 1, 2 i 3 typu projektu (źródło: Wytyczne w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020) .
135
Ze względu na grupę docelową działanie obejmuje kształcenie ogólne, jak i zawodowe (w zakresie nauczania w oparciu o
podstawę programową kształcenia ogólnego) skierowane wyłącznie do grup docelowych wskazanych w wierszu 12.
Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej rozumie się:
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub
§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub
§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.
136
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
134
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Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

1) Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne,
ponadgimnazjalne, w tym specjalne, szkoły dla dorosłych lub
placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne.
2) Szkoły zawodowe, w tym specjalne i placówki systemu oświaty
prowadzące kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez
nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia
ogólnego.
3) Szkoły specjalne przysposobiające do pracy, jeżeli cel interwencji
odpowiada zakresowi określonemu w poddziałaniu 9.1.2.
4) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek wskazanych
w pkt. 1-3 oraz ich rodzice i opiekunowie, w tym z grup
defaworyzowanych.
5) Nauczyciele kształcenia ogólnego.
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Stowarzyszenie
Aglomeracja Opolska
Region Słabiej Rozwinięty
8 000 000,00 euro

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
15. Mechanizmy
powiązania interwencji obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
z innymi działaniami/
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
poddziałaniami w
· Harmonogram naborów wniosków,
ramach PO lub z innymi
· KM RPO WO 2014-2020,
PO
· Kryteria wyboru projektów.
(jeśli dotyczy)
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji
Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne
16. Instrumenty
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terytorialne
(jeśli dotyczy)
17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów
18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

Konkursowy tryb wyboru projektów
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.

1) Łączny limit wydatków związanych z zakupem środków trwałych w
ramach typów projektu 2, 3, 4, poniesionych w ramach kosztów
bezpośrednich (włączając cross-financing), nie może przekroczyć 30%
wydatków projektu. Dla typów projektu 1, 5 ww. limit nie może
przekroczyć 10%.
2) Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach crossfinancingu) w szkołach i placówkach systemu oświaty będą finansowane
wyłącznie jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość realizowanych
działań.
3) Możliwość realizacji zaprojektowanej w ramach poddziałania 9.1.2
interwencji wynika z indywidualnych potrzeb szkół lub placówek systemu
oświaty. W przypadku nauczycieli diagnoza uwzględnia również kierunki
rozwoju edukacji w Polsce.
4) Adekwatnie do potrzeb realizowane wsparcie uwzględniać również
będzie zastosowanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych na poziomie
krajowym zapewniając tym samym komplementarność podejmowanych
działań.
5) Decyzją IZRPO WO ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy
poddziałaniami 9.1.1 i 9.1.2 ze wsparcia zaprojektowanego w ramach
poddziałania 9.1.2 wyłączeni są:
a) szkoły/placówki systemu oświaty zlokalizowane na terenie poza
Aglomeracją Opolską,
wyżej
wymienionych
b) uczniowie/słuchacze/wychowankowie
szkół/placówek systemu oświaty zlokalizowanych na terenie poza
Aglomeracją Opolską,
c) nauczyciele wyżej wymienionych szkół/placówek systemu oświaty
zlokalizowanych na terenie poza Aglomeracją Opolską.
6) Wszyscy nauczyciele objęci wsparciem w ramach projektu w zakresie
doskonalenia i podnoszenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
zawodowych na zakończenie wsparcia muszą uzyskać potwierdzenie
nabycia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji. Sposób weryfikacji
zgodniez zapisami Regulaminu konkursu.
7) Wszyscy uczniowie objęci wsparciem w ramach projektu na zakończenie
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19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)
20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

wsparcia muszą uzyskać potwierdzenie nabycia kompetencji. Sposób
weryfikacji zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
8) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.1.2 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
konkursowej, w tym w regulaminie konkursu oraz umowie
o dofinansowanie.
W ramach poddziałania 9.1.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności i efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków projektu.
1) W przypadku typu projektów 1, 5: wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków
projektu.
2) W przypadku typu projektów 2, 3, 4: wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 30% wydatków
projektu.
Nie dotyczy
Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe rozliczanie
kosztów pośrednich nie jest możliwe.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie / decyzja o dofinansowaniu.
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23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

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
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 z późn. zm.).
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 r. poz. 1073).

24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

85%

25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

5%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15%
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27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe (EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych oraz
najważniejsze warunki
przyznawania
32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
OPIS PODDZIAŁANIA
6.

Nazwa podziałania

Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

7.

Cel/e szczegółowy/e
poddziałania

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej

8.

Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

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

9.

Lista wskaźników
produktu

1) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
2) Liczba
miejsc
wychowania
przedszkolnego
dofinansowanych
w programie
3) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie
4) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich
1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
poprzez137:
a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia
dodatkowe bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu
wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)138:
i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia
i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy
zespołowej),
ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym
w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające
indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych
potrzebach edukacyjnych;
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli
ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu
wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)139, w zakresie:

10. Typy projektów

137

Działania określone w pkt 1, lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję określoną w lit b) i/lub
e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do
powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ c)/ d) poza projektem.
138
Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.
139
Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.
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i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności
oraz pracy zespołowej),
ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie
współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie
w sytuacjach trudnych;
c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej
oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku
z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez
wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc
wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych
ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych
i integracyjnych);
e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego bez
konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa
w pkt 1 c) i d)140;
f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania
przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu
wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d), w zakresie:
- potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,
- specyficznych potrzeb dzieci 3-4 letnich141.

140

Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.
141
Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. Wiek przedszkolny określony w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
2016 poz. 1943 z późn. zm.)
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11. Typ beneficjenta

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

1) Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego142.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego143.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).
1) Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
uczęszczające do ośrodków wychowania przedszkolnego wskazanych w
pkt. 2, w tym z grup defaworyzowanych i ich rodzice/opiekunowie;
2) Istniejące i nowo utworzone ośrodki wychowania przedszkolnego, w tym
specjalne i integracyjne;
3) Nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego,
w tym w specjalnych i integracyjnych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Region Słabiej Rozwinięty
5 400 000,00 euro

142

Poprzez podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego rozumie się:
podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wychowania przedszkolengo i/lub
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi wychowania
przedszkolnego i/lub
§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie wychowania przedszkolnego i/lub
§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze wychowania
przedszkolnego.
143
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
§
§
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Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
15. Mechanizmy
powiązania interwencji obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
z innymi działaniami/
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
poddziałaniami w
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
ramach PO lub z innymi
· Harmonogram naborów wniosków,
PO
· KM RPO WO 2014-2020,
(jeśli dotyczy)
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji
16. Instrumenty
terytorialne
OSI Depopulacja
(jeśli dotyczy)
17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów
18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

Konkursowy
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.

1) Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć oraz wsparcie nauczycieli
odbywa się przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące144.
2) W zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o
specjalnych
potrzebach
edukacyjnych
możliwy
jest
zakup
specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do placówek
wychowania przedszkolnego koniecznych do rozpoznawania potrzeb,
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.
3) Kwota wydatków na realizację dodatkowych zajęć wyrównywujących

144

Zgodnie z RPO WO 2014-2020. Powyższe oznacza, że nie musi zostać spełniony warunek, o którym mowa w Podrozdziale 3.1 pkt
14 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na
lata 2014-2020.
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może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich projektu145.
4) Dostosowanie i doposażenie istniejących ośrodków wychowania
przedszkolnego do potrzeb i możliwości dzieci w wieku
przedszkolnym/specyficznych potrzeb dzieci w wieku 3-4 lat możliwe jest
wyłącznie w ramach ośrodków, w których odnotowuje się potrzeby w
tym zakresie. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element wniosku od
dofinansowanie.
5) Interwencja podejmowana w zakresie tworzenia nowych miejsc
w ośrodkach wychowania przedszkolnego uzależniona jest od trendów
demograficznych oraz rzeczywistych potrzeb wewnątrzregionalnych
województwa.
6) Wkład funduszy strukturalnych w realizację działań ukierunkowanych na
upowszechnienie edukacji przedszkolnej w regionie nie może
zastępować publicznych lub równoważnych wydatków przeznaczonych
na ten cel.
7) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą
stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze
wdrożeniowym w ramach tego projektu.
8) Łączny limit wydatków związanych z zakupem środków trwałych,
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich (włączając crossfinancing), nie może przekroczyć 20% wydatków projektu.
9) Decyzją IZRPO WO ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy
poddziałaniami 9.1.3 i 9.1.4 ze wsparcia zaprojektowanego w ramach
poddziałania 9.1.3 wyłączone są:
a) ośrodki wychowania przedszkolnego zlokalizowane na terenie
Aglomeracji Opolskiej,
b) dzieci w wieku przedszkolnym wyżej wymienionych ośrodków
wychowania przedszkolnego i ich rodzice/opiekunowie,
c) nauczyciele wyżej wymienionych ośrodków wychowania
przedszkolnego.
10) Wszyscy nauczyciele objęci wsparciem w ramach projektu w zakresie
doskonalenia i podnoszenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji na
zakończenie wsparcia muszą uzyskać potwierdzenie nabycia
umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji. Sposób weryfikacji zgodnie
z zapisami Regulaminu konkursu.
11) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.1.3 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
konkursowej, w tym w regulaminie konkursu oraz umowie
o dofinansowanie.
145

Zgodnie z RPO WO 2014-2020. Powyższe oznacza, że nie musi zostać spełniony warunek, o którym mowa w Podrozdziale 3.1 pkt
13 ppkt h) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020.
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19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

W ramach poddziałania 9.1.3 przewidziano wykorzystanie mechanizmu
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenie
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może
łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu.

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych.
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe rozliczanie
kosztów pośrednich nie jest możliwe.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek
23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.

określa

umowa

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
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,
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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 z późn. zm.).
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 r. poz. 1073).
24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

85%

85 %
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

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

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN
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28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej
OPIS PODDZIAŁANIA
6.

Nazwa podziałania

Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji
Opolskiej

7.

Cel/e szczegółowy/e
poddziałania

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej

8.

Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

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

9.

Lista wskaźników
produktu

1) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
2) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych
w programie
3) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie
4) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich
1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
poprzez146:
a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego
o zajęcia dodatkowe bez konieczności jednoczesnej realizacji
zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)147:
i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia
i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy
zespołowej),
ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym
w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające
indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym
o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
b) doskonalenie umiejętności,
kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z

10. Typy projektów

146

Działania określone w lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję określoną w lit b) i/lub e) i/lub
f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego
wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ c)/ d) poza projektem.
147
Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.
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dziećmi w wieku przedszkolnym bez konieczności jednoczesnej
realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)148, w
zakresie:
i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności
oraz pracy zespołowej),
ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia
sobie w sytuacjach trudnych;
c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej
oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku
z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym
poprzez
wyrównywanie
deficytu
wynikającego
z niepełnosprawności;
d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym
miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb
dzieci
z
niepełnosprawnościami,
w istniejących
lub
nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego
(również specjalnych i integracyjnych);
e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego
bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym
mowa w pkt 1 c) i d)149;
dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania
przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu
wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d), w zakresie:
- potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,
- specyficznych potrzeb dzieci 3-4 letnich150.

148

Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.
149
Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.
150
Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. Wiek przedszkolny określony w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
2016 poz. 1943 z późn. zm.)
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11. Typ beneficjenta

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

13. Instytucja pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e) regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

1) Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego151.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego152.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
1) Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.),
uczęszczające do ośrodków wychowania przedszkolnego wskazanych w
pkt. 2, w tym z grup defaworyzowanych i ich rodzice/opiekunowie;
2) Istniejące i nowo utworzone ośrodki wychowania przedszkolnego,
w tym specjalne i integracyjne;
3) Nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego,
w tym w specjalnych i integracyjnych.
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Stowarzyszenie
Aglomeracja Opolska
Region Słabiej Rozwinięty
2 600 000,00 euro

151

Poprzez podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego rozumie się:
podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wychowania przedszkolengo i/lub
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi wychowania
przedszkolnego i/lub
§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania
zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie wychowania przedszkolnego i/lub
§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze wychowania
przedszkolnego.
152
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
§
§
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15. Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO
(jeśli dotyczy)

16. Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów
18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,
· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Konkursowy tryb wyboru projektów
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.

1. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć oraz wsparcie nauczycieli
odbywa się przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące153.
2. W zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o
specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwy jest zakup
specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do placówek
wychowania przedszkolnego koniecznych do rozpoznawania potrzeb,
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.
3. Kwota wydatków na realizację dodatkowych zajęć wyrównywujących

153

Zgodnie z RPO WO 2014-2020. Powyższe oznacza, że nie musi zostać spełniony warunek, o którym mowa w Podrozdziale 3.1 pkt
14 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na
lata 2014-2020.
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może przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich projektu154.
4. Dostosowanie i doposażenie istniejących ośrodków wychowania
przedszkolnego do potrzeb i możliwości dzieci w wieku
przedszkolnym/specyficznych potrzeb dzieci w wieku 3-4 lat możliwe
jest wyłącznie w ramach ośrodków, w których odnotowuje się potrzeby
w tym zakresie. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element wniosku
od dofinansowanie.
5. Interwencja podejmowana w zakresie tworzenia nowych miejsc
w ośrodkach wychowania przedszkolnego uzależniona jest od trendów
demograficznych oraz rzeczywistych potrzeb wewnątrzregionalnych
województwa
6. Wkład funduszy strukturalnych w realizację działań ukierunkowanych
na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w regionie nie może
zastępować publicznych lub równoważnych wydatków przeznaczonych
na ten cel.
7. Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą
stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze
wdrożeniowym w ramach tego projektu.
8. Łączny limit wydatków związanych z zakupem środków trwałych,
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich (włączając crossfinancing), nie może przekroczyć 20% wydatków projektu.
9. Decyzją IZRPO WO ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy
poddziałaniami 9.1.3 i 9.1.4 ze wsparcia zaprojektowanego w ramach
poddziałania 9.1.4 wyłączone są:
a) ośrodki wychowania przedszkolnego zlokalizowane poza terenem
Aglomeracji Opolskiej,
b) dzieci w wieku przedszkolnym wyżej wymienionych ośrodków
wychowania przedszkolnego i ich rodzice/opiekunowie,
c) nauczyciele wyżej wymienionych ośrodków wychowania
przedszkolnego.
10. Wszyscy nauczyciele objęci wsparciem w ramach projektu w zakresie
doskonalenia i podnoszenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
na zakończenie wsparcia muszą uzyskać potwierdzenie nabycia
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji. Sposób weryfikacji zgodnie
z zapisami Regulaminu konkursu.
11. Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.1.4 określone są w
pozostałych
dokumentach
IZRPO
WO
niezbędnych
dla
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w regulaminie
konkurs oraz umowie o dofinansowanie.
154

Zgodnie z RPO WO 2014-2020. Powyższe oznacza, że nie musi zostać spełniony warunek, o którym mowa w Podrozdziale 3.1 pkt
13 ppkt h) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020.
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12. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

W ramach poddziałania 9.1.4 przewidziano wykorzystanie mechanizmu
cross-financingu, jednak
jego
zastosowanie
będzie
wynikało
z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu
widzenie skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.

13. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie
może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu.

14. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych.
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe
rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek
23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.

określa

umowa

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
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
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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 z późn. zm.).
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 r. poz. 1073).
24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

85%

85%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

26. Minimalny wkład własny
beneficjenta jako %
wydatków
kwalifikowalnych

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

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN
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28. Minimalna i maksymalna
wartość wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej
OPIS PODDZIAŁANIA
6.

Nazwa podziałania

7. Cel/e szczegółowy/e
poddziałania

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego
9. Lista wskaźników
produktu
10. Typy projektów

11. Typ beneficjenta

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej
Cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz
właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz
rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
1) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu
1) Liczba uczniów realizujących indywidualny plan rozwoju w ramach
programu
2) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich
1) Realizacja indywidualnych planów rozwoju (programów pomocy
stypendialnej) szczególnie uzdolnionych uczniów, wychowanków lub
słuchaczy szkół i placówek oświatowych potrzebujących wsparcia
finansowego. w zakresie przedmiotów:
2) przyrodniczych,
3) informatycznych,
4) języków obcych nowożytnych,
5) matematyki,
6) przedsiębiorczości.
1) Samorząd Województwa Opolskiego.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
1) Szczególnie uzdolnieni uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół
i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe
realizowane w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
w tym z grup defoworyzowanych (w przypadku szkół podstawowych
wsparcie jest skierowane do uczniów klas 7-8).

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

14. Kategoria(e)

Region Słabiej Rozwinięty
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regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)
15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO
(jeśli dotyczy)

1 600 000,00 euro
Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
§

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,
· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

OSI Depopulacja

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Szczegółowe zasady realizacji programów stypendialnych zostaną
określone w regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej
opracowanym przez beneficjenta projektu pozakonkursowego.
2) Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej ma uwzględniać
wszystkie warunki określone przez IZRPO WO 2014-2020 w ramach
prowadzonej procedury pozakonkursowej.
3) Do podstawowych warunków określonych przez IZRPO WO 2014-2020
należą:
a) kwota stypendium może być różnicowana, jej wysokość musi się
mieścić w przedziale od 200 do 600 zł na jednego
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ucznia/słuchacza/wychowanka,
b) stypendium wypłacane jest uczniowi/słuchaczowi/wychowankowi
w trybie miesięcznym155,
c) beneficjent projektu udzielając pomocy stypendialnej na warunkach
wskazanych w pkt. 3 a) - b) zobowiązany jest uwzględnić konieczność
osiągnięcia wskaźnika ujętego w RPO WO 2014-2020, tj. Liczba
uczniów realizujących indywidualny plan rozwoju w ramach programu
oszacowanego na poziomie 1 500 osób. Przy czym w celu osiągnięcia
wskaźnika z ram wykonania ujętego w RPO WO 2014-2020 wymaga
się zagwarantowania, że minimum 80% uczestników projektu
pozakonkursowego będzie pochodzić z terenów wiejskich
województwa opolskiego,
d) beneficjent projektu musi zdefiniować w regulaminie przyznawania
pomocy stypendialnej pojęcie „szczególnie uzdolnionych uczniów156
potrzebujących wsparcia finansowego157”,
e) beneficjent projektu musi zapewnić, że wymogiem otrzymania
stypendium będzie przygotowanie i złożenie wraz z wnioskiem
o przyznanie
stypendium
indywidualnego
planu
rozwoju
edukacyjnego ucznia zawierającego co najmniej: cele do osiągnięcia
w związku z otrzymanym stypendium oraz wydatki jakie stypendysta
zamierza ponieść w ramach otrzymanego stypendium.
4) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektu niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.1.5 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
pozakonkursowej, w tym w piśmie wzywającym wnioskodawcę do
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach procedury
pozakonkursowej oraz umowie o dofinansowanie.
19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

W ramach poddziałania 9.1.5 przewidziano wykorzystanie mechanizmu
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenie
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.

155

Okres na jaki jest przyznawane stypendium nie może być krótszy, niż minimalny okres który został wskazany w Wytycznych (…)
w obszarze edukacji na lata 2014-2020, tj. 10 miesięcy.
156
W oparciu co najmniej o jeden warunek, tj. wysokość ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez ucznia/słuchacza/wychowanka
z przynajmniej jednego spośród przedmiotów wskazanych w typach projektów dla działania 9.1.5 zgodnie z Wytycznymi (…)
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
157
W oparciu o kryterium dochodowe (na jednego członka rodziny) określone na podstawie kwoty uprawniającej do uzyskania
świadczeń rodzinnych, określonej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) lub jej wielokrotności.
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20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich
projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie
przekroczyć 10% wydatków projektu.

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe rozliczanie
kosztów pośrednich nie jest możliwe.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek
23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)
24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie
projektu·(jeśli dotyczy)

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.

Nie dotyczy

85%
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25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)
26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych
27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

5%

Nie dotyczy

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy
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32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego
OPIS PODDZIAŁANIA
6.

Nazwa podziałania

Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

7.

Cel/e szczegółowy/e
poddziałania

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów
kształcenia i szkolenia na regionalnym rynku pracy poprzez poprawę
efektywności kształcenia i szkolenia.

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

9.

Lista wskaźników
produktu

10. Typy projektów

1) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej
nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu
2) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących
doposażenie zakupione dzięki EFS
3) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form
kształcenia
4) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu
1) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej
nauki zawodu objętych wsparciem w programie
2) Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących
w stażach i praktykach u pracodawcy
3) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych
w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji
kształcenia zawodowego
4) Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
w programie
5) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich
6) Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych
wsparciem w programie
7) Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
w programie
1) Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy
szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym158 dzięki realizacji
kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych
w miejscu pracy poprzez:

158

Poprzez otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców,
organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych czy innych
interesariuszy zidentyfikowanych w obowiązkowej diagnozie przedstawiającej zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu
oświaty.
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a) doskonalenie
umiejętności,
kompetencji
lub
kwalifikacji
zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego
i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów
zawodowych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych
sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe,
kompetencji
kluczowych
oraz
umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty
prowadzących
kształcenie
zawodowe
warunków
odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla
nauczanych zawodów,
e) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społecznogospodarczym,
2) Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami
(kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne
kursy),w obszarze specjalizacji regionalnych w tym z uwzględnieniem
elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość).
3) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez
osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji
z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjnozawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach,
b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery,
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjnozawodowego.
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11. Typ beneficjenta

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

1) Podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej159.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego160.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
1) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym z grup
defaworyzowanych;
2) Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe,
szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe161;
3) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, jeżeli cel interwencji
odpowiada zakresowi określonemu w poddziałaniu 9.2.1;
4) Młodociani pracownicy;
5) Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego, opiekunowie
praktyk zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
6) Instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
7) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół ponadgimnazjalnych,
ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie ogólne;
8) Osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem,
uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji
zawodowych, w tym w szczególności:

159

Ze względu na grupę docelową działanie obejmuje zarówno kształcenie zawodowe, jak i ogólne, skierowane wyłącznie do grup
docelowych wskazanych w wierszu 12.
Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej rozumie się:
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze edukacji i/lub
§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w obszarze edukacji i/lub
§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.
160
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
161
Jeżeli wsparcie EFS kierowane jest do ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, to ze wsparcia mogą
korzystać:
a) w okresie 1.09.2017 – 31.01.2020 również klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzone w branżowych
szkołach I stopnia oraz ich uczniowie i nauczyciele;
b) w okresie 1.09.2017-31.08.2023 również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone w 5-letnim technikum
oraz ich uczniowie i nauczyciele.
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a) osoby o niskich kwalifikacjach,
b) osoby w wieku 50 lat i więcej,
c) osoby z obszarów wiejskich.
13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Region Słabiej Rozwinięty
17 860 567,00 euro

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
15. Mechanizmy
powiązania interwencji obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
z innymi działaniami/
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
poddziałaniami w
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
ramach PO lub z innymi
· Harmonogram naborów wniosków,
PO
· KM RPO WO 2014-2020,
(jeśli dotyczy)
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji
16. Instrumenty
terytorialne
OSI Depopulacja
(jeśli dotyczy)
17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Konkursowy
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.

18. Limity i ograniczenia

1) Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia
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w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

2)

3)

4)

5)

zawodowego w środki trwałe niezbędne do realizacji edukacji
zawodowej, poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu
(włączając cross-financing), nie może przekroczyć 20% wydatków
projektu.
Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą
stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze
wdrożeniowym w ramach tego projektu z zastrzeżeniem, że nie mogą
przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych.
Realizacja działań podejmowanych w ramach typu projektu 1 wynika
z bieżąco diagnozowanych potrzeb rynku pracy, w tym przede wszystkim
w obszarze specjalizacji regionalnych z wykorzystaniem ogólnopolskich
lub regionalnych badań, analiz oraz uzupełniająco informacji
jakościowych i ilościowych dostępnych za pośrednictwem powołanego
z inicjatywy KE portalu EU Skills Panorama.
Wszyscy nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu objęci
wsparciem w ramach projektu w zakresie doskonalenia i podnoszenia
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych na zakończenie
wsparcia muszą uzyskać potwierdzenie nabycia umiejętności,
kompetencji lub kwalifikacji. Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji
i kompetencji przez uczniów i nauczycieli został określony w dokumencie
pn. Sposób weryfikacji nabycia kwalfikacji i kompetencji przez uczniów
i nauczycieli w ramach działania 9.2 RPO WO 2014-2020 Rozwój
kształcenia zawodwego w województwie opolskim
W ramach typu projektu nr 1 b) zakres wsparcia udzielany w projekcie
obejmujący pomoc stypendialną dla uczniów, wychowanków lub
słuchaczy musi być zgodny z warunkami162:
a) pomoc stypendialna udzielana jest przez szkołę lub placówkę
systemu oświaty, w której kształcą się uczniowie, wychowankowie
lub słuchacze albo przez organ prowadzący szkoły lub placówki
systemu oświaty,
b) szczegółowe zasady realizacji programów stypendialnych zostaną
określone w regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej
opracowanym przez beneficjenta,
c) stypendium udzielane jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych 163
potrzebujących wsparcia finansowego164 w zakresie przedmiotów
zawodowych,

162

Ze względu na przyjętą w RPO WO 2014-2020 linię demarkacyjną uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół kształcenia
zawodowego mają możliwość otrzymania stypendium w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego wyłącznie w
projektach realizowanych w poddziałaniu 9.1.5.
163
W oparciu co najmniej o jeden warunek, tj. wysokość ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez ucznia/słuchacza/wychowanka
z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych.
164
W oparciu o kryterium dochodowe (na jednego członka rodziny) określone na podstawie kwoty uprawniającej do uzyskania
świadczeń rodzinnych, określonej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) lub jej wielokrotności.
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d) pozostałe warunki tak jak w limitach i ograniczeniach w realizacji
projektów określonych dla poddziałania 9.1.5 pkt. 3 a), b), e).
7) Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym
uczniowie/wychowankowie lub słuchacze otrzymują stypendium. Pełna
kwota stypendium jest wypłacane za każde kolejne przepracowane 150
godzin. Wysokość stypendium nie może być większa niż wartość 120%
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).
8) Okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi
minimum 150 godzin i nie więcej niż 80% godzin przeznaczonych w
ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły na kształcenie
zawodowe, a w przypadku kształcenia realizowanego w oparciu o
modułowy program nauczania – nie więcej niż 100% godzin, w
odniesieniu do udziału jednego ucznia, wychowanka lub słuchacza w
wyżej wymienionej formie wsparcia165.
9) Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i
umiejętności uniwersalnych uczniów i nauczycieli może być realizowane
wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz kształcenia
zawodowego, o których mowa w typach projektu nr: 1a, 1b, 1d, 1e.
10) W ramach kształcenia osób dorosłych:
a) wsparcie kompetencji i kwalifikacji zawodowych ograniczone zostanie
do zawodów, w ramach których zgodnie z prowadzonym
monitoringiem odnotowuje się zapotrzebowanie na regionalnym
rynku pracy, w tym z uwzględnieniem specjalizacji regionalnych.
W tym obszarze interwencja podlegać będzie stałemu monitoringowi
z wykorzystaniem ogólnopolskich lub regionalnych badań, analiz oraz
uzupełniająco informacji jakościowych i ilościowych dostępnych za
pośrednictwem powołanego z inicjatywy KE portalu EU Skills
Panorama,
b) Podejmowane działania skorelowane zostaną z procedurami
uznawania wcześniej nabytego doświadczenia i kompetencji oraz
będą podlegać certyfikacji.
11) Zakres wsparcia udzielanego w typie projektu nr 1a może objąć w
szczególności:
a) kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym
organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia
nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społecznogospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie
zawodowe,
w
tym
przede
wszystkim
w
165

Zgodnie z Wytycznymi (…) w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
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przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na
którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty;
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu
nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem
tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe,
specjalistyczne);
d) wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci
współpracy i samokształcenia;
e) realizację programów wspomagania;
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji
niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom
praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych
w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów
projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013
w ramach PO KL.
12) Realizacja wsparcia o którym mowa w pkt. 11 musi być zgodna
z następującymi warunkami:
a) zakres doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia
zawodowego jest zgodny z potrzebami szkoły lub placówki systemu
oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe w zakresie doskonalenia
nauczycieli, z zapotrzebowaniem ww. podmiotów na nabycie przez
nauczycieli określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz
z zapotrzebowaniem rynku pracy;
b) realizacja różnych form doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli
kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu
w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem powinna być
prowadzona we współpracy z instytucjami otoczenia społecznogospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe, w tym w szczególności z przedsiębiorcami lub
pracodawcami działającymi na obszarze, na którym znajduje się dana
szkoła lub placówka systemu oświaty;
c) realizacji wsparcia, o którym mowa pkt 11, powinna być prowadzona
z wykorzystaniem doświadczenia działających na poziomie
wojewódzkim lub lokalnym placówek doskonalenia nauczycieli;
d) praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawodowego organizowane
w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
powinny trwać minimum 40 godzin;
e) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu
nauczyciela, realizowane w ramach RPO powinny spełniać wymogi
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
13) Zakres wsparcia udzielanego w typie projektu nr 1b obejmuje m.in.:
a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub
przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół
branżowych I i II stopnia;
b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego
praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami
lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego;
c) realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego
organizowanych w miejscu pracy;
d) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego;
e) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy
z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;
f) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego,
kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami
wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do
kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;
g) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach
laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;
h) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych
uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;
i) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się
zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz
kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji
zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika
w zawodzie;
j) realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo
pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji 52 Narodowej z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 622) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632);
k) doradztwo edukacyjno-zawodowe;
l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych
w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
m) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego
pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych
pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie
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przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na
podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub
przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono
finansowane ze środków Funduszu Pracy.
14)
Szczegółowe warunki w zakresie realizacji praktyk i staży
zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorcóww ramach typu
projektu nr 1b zostały określone w dokumencie pn. Zasady realizacji
praktyk zawodowych i staży zawodowych w rmach działania 9.2 RPO WO
2014-2020 Rozwój kształcenia zawodowego w województwie opolskim.
15) Zakres wsparcia udzielanego w typie projektu nr 1d obejmuje m.in.:
a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza
i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKP u pracodawców lub
przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla
poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez
właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział
pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających
kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów;
b) tworzenie klas patronackich w szkołach;
c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach
i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku
pracy;
d) opracowanie lub modyfikację programów nauczania;
e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych
w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.
16)
Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa zawodowego w typie projektu nr 1d odpowiada potrzebom
konkretnej jednostki oświatowej i jest zgodne z podstawą programową
kształcenia w zawodach dla danego zawodu. Przykładowy katalog
wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych został opracowany
przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej
administrowanej przez MEN.
17)
W ramch typu projektu nr 1d możliwe jest sfinansowanie kosztów
związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczen na potrzeby
pracowni lub warsztatów szkolnych.
18)
Inwestycje infrastrukturalne w ramach typu projektu nr 1d są
kwalifikowalne jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
a) nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona
analizą potrzeb;
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c) infrastruktura zostanie zaprojektowana zgodnie z koncepcją
uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku
możliwości jej zastosowania
zostanie wykorzystany
mechanizm racjonalnych usprawnień.
19)
Realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w typie projektu
nr 3c na poziomie regionalnym obejmuje następujące etapy:
a) współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w zakresie
doskonalenia kadry systemu doskonalenia zawodowego
nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
w tym m.in. wykorzystania zasobów doradztwa na potrzeby
regionu, gromadzenia i udostępniania informacji edukacyjnozawodowej;
b) współpracę z instytucjami wojewódzkimi na rzecz rozwoju
doradztwa edukacyjno - zawodowego w regionie, w tym
tworzenie i rozwój wojewódzkiej sieci współpracy doradców
i instytucji;
c) zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej na
poziomie regionu, w tym dostępnej online;
d) doskonalenie kadry doradców-konsultantów w oparciu
o programy szkoleń przygotowane przez ORE;
e) koordynowanie i monitorowanie działań z zakresu doradztwa
zawodowego podejmowanych na poziomie lokalnym;
f) współorganizowanie we współpracy z doradcami-konsultantami,
instytucjami tworzącymi sieć wsparcia doradztwa zawodowego,
regionalnymi/lokalnymi pracodawcami lub przedsiębiorcami
przedsięwzięć na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjnozawodowego, np. targi edukacyjne, targi pracy, festiwale
zawodów.
Osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie
20)
doradztwa edukacyjno-zawodwego na poziomie regionalnym jest
konsultant wojewódzki.
Realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie
21)
doradztwa edukacyjno-zawodowego w typie projektu nr 3c na
poziomie lokalnym obejmuje następujące etapy:
a) przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkole, w celu identyfikacji potrzeb szkoły
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
b) opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie
doradztwa
edukacyjno-zawodowego
przez
doradcówkonsultantów;
c) wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie
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22)

23)

24)
a)

b)

c)
d)

e)

f)

doradztwa edukacyjno-zawodowego;
d) tworzenie i rozwój sieci doradców edukacyjno – zawodowych
oraz sieci instytucji;
e) monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach
systemu oświaty.
Osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym jest
doradca-konsultant.
Plan wsparcia szkół opracowany przez doradcę konsultanta we
współpracy ze szkołą lub placówką systemu oświaty powinien
zawierać propozycję działań i rozwiązań ukierunkowanych na
podniesienie jakości usług świadczonych w szkole lub placówce
systemu oświaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-zawodowego
oraz uwzględniać konieczność wykorzystania potencjału i zasobów
szkoły.
Katalog działań możliwych do zrealizowania w ramach planu
wsparcia szkoły w ramach typu projektu nr 3c obejmuje:
udzielanie pomocy doradcom edukacyjno - zawodowym
w organizowaniu szkolnych spotkań, konkursów itp. poświęconych
doradztwu edukacyjno–zawodowemu;
współpracę przy organizacji spotkań poświęconych doradztwu
edukacyjno-zawodowemu z uczniami, rodzicami, radami
pedagogicznymi, zespołami wychowawców oraz przedstawicielami
pracodawców lub przedsiębiorców;
inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi
szkolne doradztwo edukacyjno – zawodowe;
udostępnianie informacji, np. o instytucjach zewnętrznych
wspierających doradztwo edukacyjno – zawodowe, opisanych
w mapie lokalnej sieci doradztwa edukacyjno - zawodowego lub
możliwościach pozyskania materiałów z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego;
inicjowanie i koordynowanie konkursów, konferencji i innych
przedsięwzięć z dziedziny doradztwa edukacyjno - zawodowego
o zasięgu lokalnym;
wspieranie aktywności szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział
w targach szkolnych, organizacji lub udziale w tzw. drzwiach
otwartych;
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g) organizację wspólnych warsztatów, spotkań oraz konferencji
z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się doradztwem w
powiecie, władz lokalnych, przedstawicieli pracodawców lub
przedsiębiorców czy szkół wyższych.
19.Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

W ramach poddziałania 9.2.1 przewidziano wykorzystanie mechanizmu
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenie
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.

20.Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

1) W przypadku typu projektów 1: wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków
projektu.
2) W przypadku typu projektów 2, 3: wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków
projektu.

21.Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Nie dotyczy
Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe rozliczanie
kosztów pośrednich nie jest możliwe.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.
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23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)
26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

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
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 z późn. zm.).
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 r. poz. 1073).

85%

90%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu 5%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

10%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15%
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27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej
OPIS PODDZIAŁANIA
6. Nazwa podziałania

Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji
Opolskiej

7. Cel/e szczegółowy/e
poddziałania

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów
kształcenia i szkolenia na regionalnym rynku pracy poprzez poprawę
efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego.

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

1) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu
2) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących
doposażenie zakupione dzięki EFS
3) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form
kształcenia
1) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej
nauki zawodu objętych wsparciem w programie
2) Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących
w stażach i praktykach u pracodawcy
3) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich
4) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych
w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji
kształcenia zawodowego
5) Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
w programie

9. Lista wskaźników
produktu

10. Typy projektów

1) Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w tym rozwój
współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym166 poprzez:
a) doskonalenie umiejętności,kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
nauczycieli zawodu, opiekunów praktyk zawodowych i instruktorów
praktycznej nauki zawodu,.
b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe/lub
słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, szkół lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty

166

Poprzez otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców,
organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych czy innych
interesariuszy zidentyfikowanych w obowiązkowej diagnozie przedstawiającej zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu
oświaty.
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11. Typ beneficjenta

prowadzących
kształcenie
zawodowe
warunków
odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla
nauczanych zawodów,
d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społecznogospodarczym.
2) Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami
(kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne
kursy), w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie
na odległość).
3) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez
osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji
z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjnozawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach,
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjnozawodowego.
1) Podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej167.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego168.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

167

Ze względu na grupę docelową działanie obejmuje zarówno kształcenie zawodowe, jak i ogólne, skierowane wyłącznie do grup
docelowych wskazanych w wierszu 12.
Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej rozumie się:
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub
§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub
§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.
168
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
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12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

1) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym z grup
defaworyzowanych;
2) Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu
oświaty prowadzące kształcenie zawodowe;
3) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, jeżeli cel interwencji
odpowiada zakresowi określonemu w poddziałaniu 9.2.2;
4) Młodociani pracownicy;
5) Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego, opiekunowie
praktyk zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
6) Instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
7) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół ponadgimnazjalnych lub
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;
8) Osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem,
uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji
zawodowych, w tym w szczególności:
a) osoby o niskich kwalifikacjach,
b) osoby starsze po 50 roku życia,
c) osoby z obszarów wiejskich.
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Stowarzyszenie
Aglomeracja Opolska
Region Słabiej Rozwinięty
3 900 000,00 euro

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
15. Mechanizmy
powiązania interwencji obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
z innymi działaniami/
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
poddziałaniami w
· Harmonogram naborów wniosków,
ramach PO lub z innymi
· KM RPO WO 2014-2020,
PO
· Kryteria wyboru projektów.
(jeśli dotyczy)
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
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gospodarki i edukacji
16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Konkursowy
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020.

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia
zawodowego w środki trwałe niezbędne do realizacji edukacji
zawodowej, poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu
(włączając cross-financing), nie może przekroczyć 20% wydatków
projektu.
2) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą
stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze
wdrożeniowym w ramach tego projektu.
3) Przedsięwzięcia zaprojektowane w ramach poddziałania 9.2.2 mają na
celu wsparcie wyłącznie kształcenia i szkolenia stricte zawodowego.
Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w zakresie podstawy
programowej kształcenia ogólnego możliwe jest wyłącznie w ramach
poddziałań 9.1.1 i 9.1.2 (zgodnie z zaprojektowanymi kierunkami).
4) Realizacja działań podejmowanych w ramach typu projektu 1 wynika
z bieżąco diagnozowanych potrzeb rynku pracy, w tym przede wszystkim
w obszarze specjalizacji regionalnych z wykorzystaniem ogólnopolskich
lub regionalnych badań, analiz oraz uzupełniająco informacji
jakościowych i ilościowych dostępnych za pośrednictwem powołanego
z inicjatywy KE portalu EU Skills Panorama.
5) Wszyscy nauczyciele, opiekunowie praktyk zawodowych i instruktorzy
praktycznej nauki zawodu objęci wsparciem w ramach projektu
w zakresie doskonalenia i podnoszenia umiejętności, kompetencji lub
kwalifikacji zawodowych na zakończenie wsparcia muszą uzyskać
potwierdzenie nabycia umiejętności, kompetencji /lub kwalifikacji.
Sposób weryfikacji zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
6) W ramach typu projektu 1 b) zakres wsparcia udzielany w projekcie
obejmujący pomoc stypendialną dla uczniów, wychowanków lub
słuchaczy musi być zgodny z warunkami:
a) pomoc stypendialna udzielana jest przez szkołę lub placówkę

151

SZOOP (EFS)
Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 23, styczeń 2018 r.

systemu oświaty, w której kształcą się uczniowie, wychowankowie
lub słuchacze, albo przez organ prowadzący szkoły lub placówki
systemu oświaty,
b) szczegółowe zasady realizacji programów stypendialnych zostaną
określone w regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej
opracowanym przez beneficjenta,
c) stypendium udzielane jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych 169
potrzebujących wsparcia finansowego170 w zakresie przedmiotów
zawodowych,
d) pozostałe warunki tak jak w limitach i ograniczeniach w realizacji
projektów określonych dla poddziałania 9.1.5 pkt. 3 a), b), e).
7) Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym
uczniowie/wychowankowie lub słuchacze otrzymują stypendium. Pełna
kwota stypendium jest wypłacane za każde przepracowane 150 godzin.
Wysokość stypendium nie może być większa niż wartość 120% zasiłku,
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).
8) Okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi
minimum 150 godzin i nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu do udziału
jednego ucznia/ wychowanka lub słuchacza171.
9) W ramach kształcenia osób dorosłych:
a) wsparcie kompetencji i kwalifikacji zawodowych ograniczone zostanie
do zawodów, w ramach których zgodnie z prowadzonym
monitoringiem odnotowuje się zapotrzebowanie na regionalnym
rynku pracy, w tym z uwzględnieniem specjalizacji regionalnych.
W tym obszarze interwencja podlegać będzie stałemu monitoringowi
z wykorzystaniem ogólnopolskich lub regionalnych badan, analiz oraz
uzupełniająco informacji jakościowych i ilościowych dostępnych za
pośrednictwem powołanego z inicjatywy KE portalu EU Skills
Panorama,
10) podejmowane działania skorelowane zostaną z procedurami uznawania
wcześniej nabytego doświadczenia i kompetencji oraz będą podlegać
certyfikacji.
11) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.2.2 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
169

W oparciu co najmniej o jeden warunek, tj. wysokość ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez ucznia/słuchacza/wychowanka
z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych zgodnie z Wytycznymi (…) w obszarze edukacji na lata 2014-2020..
170
W oparciu o kryterium dochodowe (na jednego członka rodziny) określone na podstawie kwoty uprawniającej do uzyskania
świadczeń rodzinnych, określonej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) lub jej wielokrotności.
171
Zgodnie z Wytycznymi (…) w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
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konkursowej, w tym
o dofinansowanie.

w

regulaminie

konkursu

oraz

umowie

19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

W ramach poddziałania 9.2.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności i efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

1) W przypadku typu projektów 1: wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków
projektu.
2) W przypadku typu projektów 2, 3: wysokość środków trwałych
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków
w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków
projektu.

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Nie dotyczy
Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe rozliczanie
kosztów pośrednich nie jest możliwe.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek
23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
określa
umowa
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.
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.
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prawna)

24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

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 z późn. zm.).
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 r. poz. 1073).

85%

90%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu 5%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

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

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN
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28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania

Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

7. Cel/e szczegółowy/e
poddziałania

Cel szczegółowy 4: Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie rozwoju
umiejętności TIK i znajomości języków obcych.

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

1) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu
2) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
3) Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
4) Liczba osób z terenów wiejskich, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu
1) Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu w zakresie
uzyskiwania kompetencji kluczowych
2) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
3) Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
4) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich

9. Lista wskaźników
produktu

10. Typy projektów

1) Kształcenie i szkolenie osób dorosłych w ramach systemu kształcenia
formalnego lub poza formalnego, w tym z uwzględnieniem elastycznych
rozwiązań (np. kształcenie na odległość) w zakresie kompetencji
kluczowych:
a) TIK,
b) języków obcych172;
2) Usługi doradcze, mentoring dla osób dorosłych w zakresie diagnozy
potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej
w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy173.

172

W obszarze wsparcia możliwa jest również realizacja programów walidacji i certfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem.
Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnej.
173
Typ projektu nie może być realizowany samodzielnie.
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11. Typ beneficjenta

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

1) Podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia174.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa opolskiego175.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
Osoby dorosłe od 18 roku życia, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane wsparciem, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy, w tym osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną w
zakresie kompetencji i umiejętności dotyczących danego obszaru, w
szczególności:
a) w wieku 50+ i więcej;
b) o niskich kwalifikacjach;
c) z niepełnosprawnościami;
d) opiekujące się osobami zależnymi;
e) z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych;
f) migranci powrotni i imigranci;
g) kobiety;
h) długotrwale bezrobotni.
Nie dotyczy

14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Region Słabiej Rozwinięty

15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi

8 207 594,00 euro

174

Poprzez podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia rozumie się podmioty realizujące kształcenie ustawiczne
w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia:
§ działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
§ prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada przedmiotowemu obszarowi i/lub
§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności ww. obszarze i/lub
§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności ww. obszarze.
175
Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia
działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie.
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poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO
(jeśli dotyczy)

działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
· Harmonogram naborów wniosków,
· KM RPO WO 2014-2020,
· Kryteria wyboru projektów.
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa,
· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych.
§ Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

OSI Depopulacja

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Konkursowy tryb wyboru projektów
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Uczestnikami projektów mogą być wyłącznie osoby dorosłe, które
z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu i/lub
z własnej inicjatywy 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 pracodawców176.
2) W ramach typu projektu nr 1 wsparciem mogą zostać objęte 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) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą
stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze
wdrożeniowym w ramach tego projektu.
4) Zdobyta wiedza i umiejętności w wyniku edukacji ustawicznej

176

W działaniu nie przewiduje się pomocy publicznej. Warunek wynika z linii demarkacyjnej przyjętej przez IZRPO WO 2014-2020
pomiędzy działaniem 7.5 a działaniem 9.3.
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19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

finansowanej z EFS podlegać będą ocenie formalnej i zewnętrznej
certyfikacji. W przypadku określenia poziomu kompetencji:
- językowych – standard wymagań musi być zgodny z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
- cyfrowych – standard wymagań określa regulamin konkursu.
5) Beneficjent zobowiązany jest do opracowania kryteriów oceny oraz
przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia przez uczestników projektów
efektów uczenia zdefiniowanych w regulaminie konkursu.
6) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla działania 9.3 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
konkursowej, w tym w regulaminie konkursu oraz umowie
o dofinansowanie.
W ramach działania 9.3 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności i efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu.

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie
może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*
rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej metody
rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.
*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych
Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy
rozporządzenia 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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe
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rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe.
22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe
zasady
przekazywania
zaliczek
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Nie dotyczy

24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

85%

25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

określa

umowa

90%, w tym maksymalnu udział budżetu państwa w finansowaniu
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5%
W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

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

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. PLN
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28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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OŚ PRIORYTETOWA XI
Pomoc techniczna
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej
Oś priorytetowa XI Pomoc Techniczna
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej
Cel szczegółowy 1: Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne
działanie instytucji
Cel szczegółowy 2: Sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020
Cel szczegółowy 3: Spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów
i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020

3. Charakter osi

Nie dotyczy

4. Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

Europejski Fundusz Społeczny

5. Instytucja zarządzająca

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

37 798 711,00 euro

OPIS OSI
6. Nazwa osi
7. Cel/e szczegółowy/e
osi

8.

Lista wskaźników
rezultatu

Oś Priorytetowa XI Pomoc Techniczna
Cel szczegółowy 1: Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz
warunków zapewniających sprawne działanie instytucji
Cel szczegółowy 2: Sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020
Cel szczegółowy 3: Spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie
potencjału
beneficjentów
i
potencjalnych
beneficjentów
RPO WO 2014-2020
1) Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych
w politykę spójności
2) Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika
instytucji systemu wdrażania FE
3) Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych
4) Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku
o dofinansowanie do podpisania umowy)
5) Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów
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9. Lista wskaźników
produktu

1) Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej
2) Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska
pracy
3) Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji
4) Liczba przeprowadzonych ewaluacji
5) Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów
6) Liczba opracowanych ekspertyz
7) Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów
8) Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego
9) Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu

10. Typy projektów

Plan działań - dokument o charakterze operacyjnym, obejmujący okres
mieszczący się w jednym roku budżetowym lub też wieloletni, w zależności
od potrzeb beneficjenta

11. Typ beneficjenta

1) Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020.
2) Instytucje Pośredniczące RPO WO 2014-2020 (za wyjątkiem ZIT,
finansowanego z PO PT 2014-2020).

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

Dla przedsięwzięć dotyczących PT nie określono grup docelowych

13. Instytucja pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

13a Instytucja wdrażająca
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

14. Kategoria(e) regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Region Słabiej Rozwinięty
37 798 711,00 euro

15. Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/
poddziałaniami w ramach
PO lub z innymi PO
(jeśli dotyczy)

Wsparcie komplementarne do wsparcia w ramach PO PT 2014-2020 przy
zachowaniu podziału zadań wynikającego z przyjętej linii demarkacyjnej
pomiędzy programami.
Wsparcie komplementarne do PT w ramach pozostałych PO, w tym
w ramach różnych perspektyw finansowych.

16. Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy
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17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Projekty wybierane w trybie pozakonkursowym.
Za nabór i ocenę wniosków odpowiada IZ RPO WO 2014-2020.
Zasady dotyczące procesu naboru, oceny i wyboru wniosków z pomocy
technicznej określa Instrukcja dotycząca realizacji projektów pomocy
technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, dokument opracowany przez
IZRPO WO 2014-2020.

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

Zakres wsparcia zgodny z zapisami RPO WO 2014-2020, z uwzględnieniem:
1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
2) Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na
lata 2014-2020.
3) Instrukcji dotyczącej realizacji projektów pomocy technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 – dokument opracowany przez IZ RPO WO 2014-2020
4) Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.
5) Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci
elektronicznej na lata 2014-2020
6) Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych
polityki spójności na lata 2014-2020.
7) Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.
8) Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
9) Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020.
10) Treści załącznika nr 2 do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020 - System koordynacji pomocy technicznej oraz linia
demarkacyjna.

19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Nie określono
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21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
22a Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Nie dotyczy

Uproszczone metody rozliczania wydatków – nie dotyczy.

22b Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu.

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Nie dotyczy

24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

85%

25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

85%

26. Minimalny wkład własny
beneficjenta jako %
wydatków
kwalifikowalnych

15%
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27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

28. Minimalna i maksymalna
wartość wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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0

0

95 207 517

17 352 799

12 414 061

4 698 490

70 348

Wkład EBI

95 207 517

Udział rezerwy wykonania w
stosunku do całkowitej kwoty
wsparcia UE

h

Rezerwa wykonania

g

Wsparcie
UE

budżet
województ
wa

f=g+h+i+j

Główna alokacja

Szacowany poziom crossfinansingu (%)

budżet
państwa

e=f+k

Wsparcie
UE

Finansowanie ogółem

ogółem

d

q

Krajowe środki prywatne

ogółem

c

p=o/a*1
00%

inne

EFS

b

o

budżet
pozostałych
jst

FS

a=b+c+d

n=a-o

i

j

k

l=a+e

m

192 000

7 453 223

4 938 738

112 560 316

-

49 058 824

0%

0

Krajowe środki publiczne

EFRR

OP 7

Wkład
krajowy

Wsparcie UE

ogółem (z
RW)

RPO WO
2014 - 2020

Kategoria regionu

Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)

Priorytet Inwestycyjny

III.

88 548
101

6 659 416

7%

0

Działanie 7.1
(PUP)

8(i)

41 700 000

0

0

41 700 000

7 358 824

7 358 824

0

0

0

7 358 824

0

Działanie 7.2

8(i)

13 400 000

0

0

13 400 000

2 364 706

1 685 294

1 576 471

0

50 000

58 823

679 412

15 764 706 10%

0

Działanie 7.3

8(iii)

19 100 000

0

0

19 100 000

3 370 589

2 200 843

2 160 843

0

24 000

16 000

1 169 746

22 470 589 10%

0

8 400 000

0

0

8 400 000

1 482 353

823 105

803 529

0

0

19 576

659 248

9 882 353 10%

0

7 500 000

0

0

7 500 000

1 875 000

187 995

117 647

70 348

0

0

1 687 005

9 375 000 10%

0

5 107 517

0

0

5 107 517

901 327

158 000

40 000

0

118 000

0

743 327

6 008 844 10%

0

73 929 483

0

0

73 929 483

13 046 381

11 713 164

7 706 252

1 205 333

2 526 360

275 219

1 333 217

50 000 000

0

0

50 000 000

8 823 530

7 961 272

5 588 236

1 007 700

1 224 117

141 219

862 258

Działanie 7.4

8(vi)

Działanie 7.5

8(v)

Działanie 7.6

8(iv)

OP 8
Działanie 8.1

9(iv)

słab
iej
roz
wini
ęty

168

86 975 864

-

58 823 530 10%

68 758
387

5 171 096

7%

0
0
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Działanie 8.2

9(i)

17 629 483

0

0

17 629 483

3 111 086

2 748 127

1 451 840

0

1 184 287

112 000

362 959

20 740 569 10%

0

Działanie 8.3

9(v)

6 300 000

0

0

6 300 000

1 111 765

1 003 765

666 176

197 633

117 956

22 000

108 000

7 411 765 10%

0

OP 9

58 879 168

0

0

58 879 168

10 390 443

8 833 436

4 222 951

1 700 426

2 780 067

129 992

1 557 007

69 269 611

-

Działanie 9.1

28 911 007

0

0

28 911 007

5 101 943

4 744 943

2 460 118

611 268

1 564 557

109 000

357 000

34 012 950

0

Poddziałanie
9.1.1

11 311 007

0

0

11 311 007

1 996 060

1 849 060

1 330 707

217 150

192 203

109 000

147 000

13 307 067 10%

0

8 000 000

0

0

8 000 000

1 411 764

1 301 764

941 176

300 000

60 588

0

110 000

9 411 764 10%

0

Poddziałanie
9.1.3

5 400 000

0

0

5 400 000

952 942

952 942

0

0

952 942

0

0

6 352 942 10%

0

Poddziałanie
9.1.4

2 600 000

0

0

2 600 000

458 824

358 824

0

0

358 824

0

100 000

3 058 824 10%

0

Poddziałanie
9.1.5

1 600 000

0

0

1 600 000

282 353

282 353

188 235

94 118

0

0

0

1 882 353 10%

0

Działanie 9.2

21 760 567

0

0

21 760 567

3 840 101

3 584 701

1 280 033

1 089 158

1 215 510

0

255 400

25 600 668 10%

0

17 860 567

0

0

17 860 567

3 151 865

2 971 865

1 050 621

1 089 158

832 086

0

180 000

21 012 432 10%

0

3 900 000

0

0

3 900 000

688 236

612 836

229 412

0

383 424

0

75 400

4 588 236 10%

0

8 207 594

0

0

8 207 594

1 448 399

503 792

482 800

0

0

20 992

944 607

9 655 993 10%

0

37 798 711

0

0

37 798 711

6 670 361

6 670 361

0

6 670 361

0

0

0

44 469 072

0%

37 798
711

0

0%

0

OGÓŁEM

265 814 879

0

0

265 814 879

47 459 984

39 631 022

16 627 693

9 646 468

5 498 427

7 858 434

7 828 962

313 274 863

-

249 865
986

15 948
893

6%

0

RAZEM EFS

265 814 879

0

0

265 814 879

47 459 984

39 631 022

16 627 693

9 646 468

5 498 427

7 858 434

7 828 962

313 274 863

-

249 865
986

15 948
893

6%

0

Poddziałanie
9.1.2

Poddziałanie
9.2.1

10(i)

10(iv)

Poddziałanie
9.2.2
Działanie 9.3
OP 11 PT

10(iii)

-
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IV.
Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji
A. Wymiar terytorialny – formy obligatoryjne
A.1 Planowane wsparcie rewitalizacji w ramach PO
A.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Obszar Strategicznej Interwencji Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji.
W ramach rewitalizacji w RPO WO 2014-2020 inwestycje infrastrukturalne zostały podporządkowane celom
społecznym związanym m.in. z redukcją ubóstwa i wykluczenia społecznego. Projekty rewitalizacyjne będą
wdrażane w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, które zostaną
skierowane wyłącznie na obszary miejskie. Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać z Lokalnych
Programów Rewitalizacji. Do objęcia wsparciem w ramach RPO WO 2014-2020 kwalifikują się wszystkie
miasta województwa opolskiego. W ramach procedury konkursowej wyodrębniona zostanie alokacja dla
Opola oraz czterech ośrodków subregionalnych (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa).
Procesy rewitalizacyjne wspierane będą w ramach RPO WO 2014-2020 nie tylko w ramach działania 10.2.
IZRPO WO 2014-2020 tworzy preferencje w dostępie do środków dla projektów wspierających proces
rewitalizacji m.in. poprzez koordynację naborów wniosków, premiujące kryteria wyboru projektów,
dodatkowe środki z budżetu państwa.
A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne
Oś priorytetowa

II Konkurencyjna
gospodarka

Fundusz

Indykatywna
alokacja UE
(euro)

Metoda preferencji*

2.2 Przygotowanie terenów
inwestycyjnych na rzecz
gospodarki

EFRR

35 000 000

Premiujące punktowe
kryteria wyboru
projektów

2.3 Wzmocnienie otoczenia
biznesu

EFRR

6 300 000

Koordynacja naborów
wniosków

3.1 Strategie niskoemisyjne

EFRR

81 600 000

Koordynacja naborów
wniosków

3.2 Efektywność energetyczna

EFRR

21 500 000

Koordynacja naborów
wniosków

EFRR

17 600 000

Koordynacja naborów
wniosków

EFRR

15 300 000

Koordynacja naborów
wniosków

6.1 Infrastruktura drogowa

EFRR

151 300 000

Premiujące punktowe
kryteria wyboru
projektów

10.1 Infrastruktura społeczna na

EFRR

48 400 000

Koordynacja naborów

Działanie

III Gospodarka
niskoemisyjna

5.3 Ochrona dziedzictwa
V Ochrona środowiska, kulturowego i kultury
dziedzictwa kulturowego i
naturalnego
5.4 Gospodarka wodno-ściekowa
VI Zrównoważony
transport na rzecz
mobilności mieszkańców
X Inwestycje w
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Oś priorytetowa

Działanie

Fundusz

infrastrukturę społeczną

rzecz wyrównania nierówności w
dostępie do usług

Indykatywna
alokacja UE
(euro)

Metoda preferencji*

wniosków

10.2 Inwestycje wynikające
z Lokalnych Planów Rewitalizacji

EFRR

30 671 726

Dodatkowe środki z
budżetu państwa

10.3 E-usługi publiczne

EFRR

10 000 000

Koordynacja naborów
wniosków

10.4 Rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej

EFRR

5 881 187

Koordynacja naborów
wniosków

*- zgodnie z Wytycznymi w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na
lata 2014-2020.

A.2 Wsparcie przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów funkcjonalnych miast
wojewódzkich w ramach ZIT
A.2.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Obszar Strategicznej Interwencji Miasto wojewódzkie wraz z obszarem funkcjonalnym
W województwie opolskim instrument ZIT realizuje Aglomeracja Opolska, stowarzyszenie jednostek
samorządu terytorialnego, w skład którego wchodzi miasto Opole oraz 20 gmin województwa opolskiego
stanowiących obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego: Gogolin, Krapkowice, Lewin Brzeski, Niemodlin,
Ozimek, Prószków, Zdzieszowice, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Izbicko, Komprachcice, Łubniany,
Murów, Popielów, Strzeleczki, Turawa, Tarnów Opolski, Tułowice i Walce. Możliwość realizacji w ramach
RPO WO 2014-2020 instrumentu ZIT wynika ze spełnienia określonych wymogów wskazanych m.in. w
Umowie Partnerstwa (zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa – powołanie związku ZIT,
przygotowanie Strategii ZIT). Realizacja zadań związanych z wdrażaniem RPO WO 2014-2020 obywa się na
podstawie porozumienia podpisanego przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenie
Aglomeracji Opolskiej i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu177.
Interwencja RPO WO 2014-2020 w ramach ZIT skoncentrowana jest na przygotowaniu terenów
inwestycyjnych, efektywności energetycznej w budynkach publicznych, strategiach niskoemisyjnych oraz
wsparciu dziedzictwa kulturowego i kultury, podnoszeniu jakości edukacji przedszkolnej, kształcenia
ogólnego i zawodowego.
A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki
Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

II Konkurencyjna

2.2.2 Przygotowanie terenów

Fundusz

Alokacja UE
przeznaczona na ZIT
(euro)

Finansowanie
ogółem
(EUR)

EFRR

8 000 000

9 411 765

177

Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), zawarte w Opolu, w dniu 12 marca
2015 r. pomiędzy Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego, a Związkiem
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którym jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Opolu.
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Fundusz

Alokacja UE
przeznaczona na ZIT
(euro)

Finansowanie
ogółem
(EUR)

3.1.2 Strategie niskoemisyjne
w Aglomeracji Opolskiej

EFRR

40 900 000

48 117 647

3.2.1 Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej

EFRR

6 000 000

7 058 824

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i
kultura w Aglomeracji Opolskiej

EFRR

2 000 000

2 352 941

9.1.2 Wsparcie kształcenia
ogólnego w Aglomeracji
Opolskiej

EFS

8 000 000

9 411 764

9.1.4 Wsparcie edukacji
przedszkolnej w Aglomeracji
Opolskiej

EFS

2 600 000

3 058 824

9.2.2 Wsparcie kształcenia
zawodowego w Aglomeracji
Opolskiej

EFS

3 900 000

4 588 236

Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

gospodarka

inwestycyjnych w Aglomeracji
Opolskiej

III Gospodarka
niskoemisyjna

V Ochrona środowiska,
dziedzictwa
kulturowego
i naturalnego

IX Wysoka jakość
edukacji

A.3. Obszary wiejskie
A.3.1Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
W RPO WO 2014-2020 zakłada się interwencję na obszarach wiejskich, co znalazło odzwierciedlenie
w podziale kategorii interwencji Programu. Co do zasady, we wszystkich osiach priorytetowych Programu
zakłada się realizację projektów na obszarach wiejskich. Biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych działań
/poddziałań RPO WO 2014-2020, większość interwencji zostanie skierowana na tereny wiejskie m.in.
w ramach obszarów wsparcia: gospodarka wodno-kanalizacyjna, mała retencja, systemy ostrzegania
i reagowania na zagrożenia, ochrona różnorodności biologicznej, rynek pracy, włączenie społeczne, usługi
zdrowotne i edukacja.

B. Wymiar terytorialny - formy fakultatywne
B.1 RLKS
W ramach RPO WO 2014-2020 nie będzie zastosowany instrument RLKS w formule bezpośredniej.
W ramach Programu planuje się wsparcie Lokalnych Grup Działania jako potencjalnych beneficjentów.
Interwencja RPO WO 2014-2020 będzie stanowiła uzupełnienie wsparcia EFRROW i EFMR na terytorium
danej LGD i będzie realizowana w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju. Koszty przygotowawcze, bieżące
oraz koszty animacji LGD nie będą wspierane środkami EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
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B.2 Wsparcie przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju innych obszarów miejskich niż obszary
funkcjonalne miast wojewódzkich (w tym ZIT, instrumenty spełniające kryteria art. 36 rozporządzenia
1303/2013 oraz art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia
(WE) nr 10 80/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289), zwanego dalej „rozporządzeniem
1301/2013”)
B.2.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Nie dotyczy
B.2.2 Alokacja i wkład krajowy
Nie dotyczy
B.3 Wsparcie ZIT poza zintegrowanymi przedsięwzięciami z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich (instrumenty spełniające kryteria art. 36 rozporządzenia 1303/2013 inne niż obszary miejskie).
Nie dotyczy
B.4 Inne instrumenty terytorialne
B.4.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Obszar Strategicznej Interwencji Depopulacja
Odbudowa potencjału ludnościowego jest horyzontalnym wyzwaniem rozwojowym regionu,
uwzględnionym zarówno w SRWO 2020, jak i w RPO WO 2014-2020. Głównym wyzwaniem, od którego
uzależniony jest zarówno przyszły jego rozwój, jak i spójność społeczno-gospodarcza całego kraju, jest
zapobieganie niekorzystnym zmianom demograficznym. Powyższe wymaga realizacji działań w różnych
sferach życia społeczno-gospodarczego, stąd wyodrębniono OSI Depopulacja obejmujący cały region. Na
potrzeby oszacowania alokacji dedykowanej OSI Depopulacja do OSI włączono działania realizowane na
obszarze całego województwa, które spójne są z pakietami Programu Specjalnej Strefy demograficznej w
Województwie Opolskim. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż z Programem SSD spójne są także działania RPO
WO 2014-2020 planowane do realizacji w ramach pozostałych OSI. W związku z powyższym kolorem szarym
we wszystkich tabelach rozdziału IV wyróżniono działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, które są spójne
z Programem SSD.
B.4.2.1 Alokacja i wkład krajowy
Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

Fundusz

Szacunkowy wkład krajowy
(euro)
publiczny

I Innowacje w
gospodarce

prywatny

Finansowanie ogółem
(euro)

1.1 Innowacje w
przedsiębiorstwach

EFRR

0

10 870 589

72 470 589

2.1.1
Nowe produkty i usługi

EFRR

0

5 135 294

34 235 294

2.1.2 Wsparcie TIK w
przedsiębiorstwach

EFRR

0

1 535 294

10 235 294

II Konkurencyjna
gospodarka
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Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

Fundusz

Szacunkowy wkład krajowy
(euro)
publiczny

VII
Konkurencyjny
rynek pracy

VIII Integracja
społeczna

IX Wysoka jakość
edukacji

X Inwestycje w
infrastrukturę
społeczną

Finansowanie ogółem
(euro)

prywatny

2.2.1 Przygotowanie
terenów inwestycyjnych

EFRR

3 264 706

0

21 764 706

2.4 Współpraca
gospodarcza i promocja

EFRR

0

3 728 571

12 428 571

7.1 Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy
realizowana przez PUP

EFS

7 358 824

0

49 058 824

7.2 Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy

EFS

1 685 293

679 412

15 764 705

7.3 Zakładanie działalności
gospodarczej

EFS

2 160 843

1 209 746

22 470 589

7.4 Wydłużanie aktywności
zawodowej

EFS

803 529

678 824

9 882 353

7.6 Godzenie życia prywatnego i
zawodowego

EFS

40 000

861 327

6 008 844

8.1 Dostęp do wysokiej jakości
usług zdrowotnych i społecznych

EFS

8 176 470

647 059

58 823 529

9.1.1 Wsparcie
kształcenia ogólnego

EFS

1 996 060

0

13 307 067

9.1.3 Wsparcie edukacji
przedszkolnej

EFS

952 941

0

6 352 941

9.1.5 Programy pomocy
stypendialnej

EFS

282 353

0

1 882 353

9.2.1 Wsparcie kształcenia
zawodowego

EFS

3 151 865

0

21 012 432

9.3 Wsparcie kształcenia
ustawicznego

EFS

482 800

965 599

9 655 993

10.1.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia w zakresie profilaktyki
zdrowotnej mieszkańców
regionu

EFRR

4 034 118

448 235

29 882 353

10.1.2 Infrastruktura usług

EFRR

0

4 058 823

27 058 823
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Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

Fundusz

Szacunkowy wkład krajowy
(euro)
publiczny

Finansowanie ogółem
(euro)

prywatny

społecznych
10.4 Rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej

EFRR

1 037 857

0

6 919 044

B.4.1.2 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Obszar Strategicznej Interwencji Obszary przygraniczne
OSI Obszary przygraniczne obejmuje powiaty położone na południu województwa opolskiego, tj. nyski,
głubczycki i prudnicki, które wykazują niższy poziom rozwoju gospodarczego, są także gorzej
skomunikowane z resztą regionu. Z drugiej strony posiadają potencjał w postaci cennych obiektów
dziedzictwa kulturowego. Z tego względu otrzymają one preferencje w osiach dotyczących wzrostu
gospodarczego oraz zwiększenia dostępności zasobów kulturowych.
B.4.2.2 Alokacja i wkład krajowy
Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

Fundusz

Szacunkowy wkład
krajowy (euro)
publiczny

II Konkurencyjna
gospodarka

V Ochrona
środowiska,
dziedzictwa
kulturowego
i naturalnego

prywatny

Finansowanie ogółem
(EUR)

2.1.3 Nowe produkty i
usługi
w MSP na obszarach
przygranicznych

EFRR

2.2.3 Przygotowanie
terenów inwestycyjnych na
obszarach przygranicznych

EFRR

1 500 000

0

10 000 000

5.3.2 Dziedzictwo
kulturowe i kultura na
obszarach przygranicznych

EFRR

882 353

0

5 882 353

0 705 882

4 705 882

B.4.1.3 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne
Nowe podejście terytorialne oznacza odchodzenie od postrzegania problemów i wyzwań przez pryzmat
granic administracyjnych JST, na rzecz podejścia szerszego, odnoszące go się do obsyarw funkcjonalnych.
W ramach RPO WO 2014-2020 zakłada się wsparcie obszarów subregionalnych w ramach osi
priorytetowych zakładających wzrost gospodarczy (poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych) oraz
obniżenie emisyjności w gospodarce i w budynkach publicznych.
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B.4.2.3 Alokacja i wkład krajowy
Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

Fundusz

Szacunkowy wkład
krajowy (euro)
publiczny

II Konkurencyjna
gospodarka

III Gospodarka
niskoemisyjna

Finansowanie ogółem

prywatny

2.2.1 Przygotowanie
terenów inwestycyjnych

EFRR

3 264 706

0

21 764 706

3.1.1 Strategie
niskoemisyjne w miastach
subregionalnych

EFRR

7 182 353

0

47 882 353

3.2.1 Efektywność
energetyczna w budynkach
publicznych

EFRR

1 005 882

0

705 882
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V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO178
·

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

·

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

·

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania
celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji
w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

·

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.);

·

Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020;

·

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

·

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;

·

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na
lata 2014-2020;

·

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na
lata 2014-2020;

·

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020;

·

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020;

178

Aktualne wersje wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dostępne są na stronie internetowej: www.mr.gov.pl
oraz www.rpo.opolskie.pl
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·

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;

·

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020;

·

Wytyczne 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;

·

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach
programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2014-2020;
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 20142020;
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

·
·

·
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VI.

Wykaz skrótów

CIS

Centrum Integracji Społecznej

CT

Cel tematyczny

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

EU2020

EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu

IOK

Instytucja Organizująca Konkurs

IP RPO WO 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WO 2014-2020

IZRPO WO 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego
2014-2020

IZRPO WO
IZ
KIS

Klub Integracji Społecznej

KOP

Komisja oceny projektów

KM RPO WO 2014-2020
KM RPO WO

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 20142020

KPRES

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

MR

Ministerstwo Rozwoju

OP

Oś priorytetowa

OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

PI

Priorytet inwestycyjny

PO

Program Operacyjny

RPO WO 2014-2020 /
Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

SSD

Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020r.

TIK

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

UE

Unia Europejska

UP

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa

WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej

ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej

ZIT

Zintegrowana Inwestycja Terytorialna

Związek ZIT

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

ZWO

Zarząd Województwa Opolskiego
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VII. Załączniki
·

Załącznik 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach
priorytetowych RPO WO 2014-2020.

·

Załącznik 2 – Tabela wskaźników
i poddziałań RPO WO 2014-2020.

·

Załącznik 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań
i poddziałań RPO WO 2014-2020.

·

Załącznik 4 – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów RPO WO 20142020 (jeśli dotyczy).

·

Załącznik 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu
pozakonkursowego w RPO WO 2014-2020.

·

Załącznik 6 – Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020.

rezultatu
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TABELA TRANSPOZYCJI PI NA
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Nazwa i nr
osi priorytetowej

&6(<;AAB>4C4@>4
F=7GH>(A;IEDBEJ

&6(AB>4C4@>4

Nr CT

Nr PI

CT8

8(i)

CT8

8(iii)

CT8

8(vi)

7.5 Szkolenia, doradztwo dla
HL?KDE>TG>CLAF=&>&HL@AC=N>:F=&
HL?KDE>TG>CLE;=&CL@?&
@D@H;@A<BNCPU&HL?KDE>TG>CLE;=

CT8

8(v)

7.6 2CD?KN>K&S<A>@&HL<=@;NKVC&>&
zawodowego

CT8

8(iv)

9W8&%CE;TH&DC&=<EC:>KB&B@:CPA>&
REMRV&?DLC=C;N<AJ&>&EHCMKA?N<AJ

CT 9

9(iv)

CT 9

9(i)

CT 9

9(v)

CT 10

10(i)

ZW6W6&'EH@LA>K&:E?;@MAKN>@&
zawodowego w Aglomeracji
Opolskiej

CT 10

10 (iv)

Nie dotyczy

CT 10

10(iii)

7.1 ":;<=>?@AB@&?@=CDC=@&CEFG&
HC?CE;@BIA<AJ&GK?&HL@A<&
realizowana przez PUP
7.2 ":;<=>?@AB@&?@=CDC=@&CEFG&
HC?CE;@BIA<AJ&GK?&HL@A<
Konkurencyjny
rynek pracy
OP VII

#@I7K64D=4(8<;C7DB@4
OP VIII

7.3 !@:M@D@N>K&D?>@M@ONCPA>&
gospodarczej
Nie dotyczy

7.Q&'<DMRS@N>K&@:;<=NCPA>&
zawodowej

9W6&'MIA?KN>K&EHCMKA?NK

Nie dotyczy

9WX&'EH@LA>K&HCDY>C;F=&
K:CNCY>>&EHCMKA?NKB
ZW8W8&'EH@LA>K&:E?;@MAKN>@&
CVFONKVC
ZW8W6&'EH@LA>K&:E?;@MAKN>@&
CVFONKVC&=&"VOCYKL@AB>&(HCOE:>KB
9.1.3 Wsparcie edukacji
przedszkolnej

ZW8&#C?=FB&KDR:@AB>

9.1.4 Wsparcie edukacji
przedszkolnej w Aglomeracji
Opolskiej

+E8;54(=45;GL(
edukacji
OP IX

9.1.5 Programy pomocy
stypendialnej
9.2.1 'EH@LA>K&:E?;@MAKN>@&
zawodowego
ZW6&#C?=FB&:E?;@MAKN>@&
zawodowego

ZWX&'EH@LA>K&:E?;@MAKN>@&
ustawicznego
Pomoc techniczna
EFS OP XI
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Nazwa osi priorytetowej:

!B>4C4@>7(YZ[
Aktywizacja zawodowa
:;<=&>:?:;@ABCDEDF&=G?&
pracy realizowana przez
PUP

+46I;GL(W4B;U4
K

M

O

Rok
bazow
y

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(
(2023)
P6XAC;
K

M

O

VII. Konkurencyjny rynek pracy
M(%&N"*.GDN*C+"%6H$%9%7I*#$%&'(A*
z C+.8"-&$%9F(*-&("#"O'.PQ*'"
8#"G'9*+"%76'A)I*C.*.C6G&%&A'(6*
programu
(+854V@>5(referencyjny1: Liczba
.GDN*NA&+.N.J'9%7I*8*J9F
-#6R.J+8"OA*bezrobotnych
.NHSJ9ch wsparciem w programie)

os.

30,7%

22,3%

53%

2013

30,7%

22,3%

53%

SL 2014

M(%&N"*.GDNI*)JD+A*6&9G)"#9*
kwalifikacje po opuszczeniu
programu
(+854V@>5(67\767@DE=@E9 Liczba
.GDN*bezrobotnych, w tym
-#6R.J+8"OA*bezrobotnych
.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*8*C+.R+"F(A)

os.

17,4%

12,6%

30%

2013

17,4%

12,6%

30%

SL 2014

monitoring
Liczba utworzonych miejsc pracy w
+"F"%7*6-&(AO.'9%7*&*34/*P+.-)D8*
'"*C.-HS%(A*-&("#"O'.P%(*
gospodarczej

1

szt.

919

1 891

2 810

2014

+854V@>5(67\767@DE=@E T U;><OPE&U;JAVPNJ&>K:HWJ@W&:JKGQOABCDE&SKW>X&H:DGO:UCI&H:&J@<KGB&:HP:;N&;NX&U;JAVPNJ&KG?WO@A@WY

3

553

1 122

1 675

prowadzony
w oparciu
o informacje
:H&:;<=I&J@<KG&
?AL:MELE&
H?NALAOP:QR&
S:;>:HAKD?C&
w ramach projektu
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Aktywizacja zawodowa
:;<=&>:?:;@ABCDEDF&=G?&
pracy

+46I;GL(W4B;U4
K

M

O

Rok
bazow
y

os

30,7%

22,3%

53%

os

30,7%

22,3%

os

17,4%

os

17,4%

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(
(2023)
P6XAC;
K

M

O

2013

30,7%

22,3%

53%

SL 2014

53%

2013

30,7%

22,3%

53%

SL 2014

12,6%

30%

2013

17,4%

12,6%

30%

SL 2014

12,6%

30%

2013

17,4%

12,6%

30%

SL 2014
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programu
(!"#$%&'#()*+*)*&,-.&-/
M(%&N"*.GDN*N(A+'9%7*&"8.-.8.*
.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*8*C+.R+"F(AB5

4

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'. zmianami
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B
+,O$P&#O#(Q."R1M$MR(N.")*SQ.!&#./*(

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(YZ^
!AJLAHAPNG&H?NALAOP:QDN&
gospodarczej

!B>4C4@>7(YZ_(
'EHLWMGPNG&AJ@EUP:QDN&
zawodowej

!B>4C4@>7(YZ`
Szkolenia, doradztwo dla
>K?GH;NX=N:KD<U&
N&>KAD:UPNJ<U&
>K?GH;NX=N:K;@U&:KA?&
AHA>@ADEBP:QR&
>K?GH;NX=N:K;@U

+46I;GL(W4B;U4
K

M

O

Rok
bazow
y

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(
(2023)
P6XAC;
K

M

O

Liczba utworzonych miejsc pracy w
+"F"%7*6-&(AO.'9%7*&*34/*P+.-)D8*
'"*C.-HS%(A*-&("#"O'.P%(*
gospodarczej

szt.

963

1 105

2 041

2014

399

468

867

SL 2014

M(%&N"*.GDNI*)JD+A*C.*.C6G&%&A'(6*
C+.R+"F6*C.-HS#9*C+"%S*lub
).'J9'6.8"#9*&"J+6-'(A'(A

os.

n/d

n/d

51%

2013

n/d

n/d

58%

SL 2014

M(%&N"*.GDNI*)JD+A*-&(S)(*
('JA+8A'%H(*34/*&R#.G(#9*G(S*'"*
badanie profilaktyczne

os.

n/d

n/d

49 380

2012

10 463

49 717

60 180

SL 2014

M(%&N"*.GDNI*)JD+A*6&9G)"#9*
)8"O(T()"%HA*O6N*'"N9#9*
kompetencje po opuszczeniu
programu

os.

n/d

n/d

95%

2013

n/d

n/d

95%

SL 2014

Liczba mikro- IF"#9%7*(*P+A-'(%7*
C+&A-G(SN(.+GJ8I*)JD+A*
&+A"O(&.8"#9*G8DH*%AO*+.&8.H.89*
-&(S)(*6-&("#.8(*8*C+.R+"F(A

szt.

n/d

n/d

60%

2013

n/d

n/d

80%

SL 2014

M(%&N"*.GDNI*)JD+A*C.*.C6G&%&A'(6*
C+.R+"F6*C.-HS#9*C+"%S*O6N*
).'J9'6.8"#9*&"J+6-'(A'(A

os.

n/d

n/d

67%

2013

n/d

n/d

67%

SL 2014

5

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L*+B*
+,O$P&#O#(Q."R1M$MR(N.")*SQ.!&#./*(

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(YZa
U.-&A'(A*V9%("*
prywatnego
i zawodowego

Nazwa osi priorytetowej:

!B>4C4@>7(bZ[
%:;@X>&H:&UE;:JNGB&
BAJ:QDN&W;LWS&?HK:U:@PEDF&
i ;>:LGD?PEDF

+46I;GL(W4B;U4
K

M

O

Rok
bazow
y

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(
(2023)
P6XAC;
K

M

O

M(%&N"*.GDNI*)JD+A*C.8+D%(#9*'"*
+9'A)*C+"%9*C.*C+&A+8(A*&8($&"'AH*
z urodzeniem/ wychowaniem
dziecka, po opuszczeniu programu

os.

n/d

n/d

73%

2014

n/d

n/d

73%

SL 2014

M(%&N"*.GDN*C.&.GJ"H$%9%7*NA&*
C+"%9I*)JD+A*&'"O"&#9*C+"%S*O6N*
C.G&6)6H$*C+"%9*C.*.C6G&%&A'(6*
programu

os.

n/d

n/d

73%

2015

n/d

n/d

95%

SL 2014

Liczba wspartych w programie
F(AHG%*P8("-%&A'("*6G#6R*
&-+.8.J'9%7I*(GJ'(AH$%9%7*C.*
&").K%&A'(6*C+.HA)J6

szt.

n/d

n/d

0

2014

n/d

n/d

50

SL 2014

M(%&N"*.GDN*&"R+.V.'9%7*
6NDGJ8AF*O6N*89)O6%&A'(AF*
GC.#A%&'9FI*)JD+A*-A)O"+6H$*
8&+.GJ*H").P%(*V9%("*-&(S)(*
interwencji EFS

os.

n/d

n/d

67,00%

2013

n/d

n/d

95,00%

SL 2014

Z111Y&1P@GSKADBA&;>:LGD?PA

6

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'. zmianami
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B
+,O$P&#O#(Q."R1M$MR(N.")*SQ.!&#./*(

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(bZ]

+46I;GL(W4B;U4
K

M

O

Rok
bazow
y

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(
(2023)
P6XAC;
K

M

O

Liczba wspartych w programie
F(AHG%*P8("-%&A'("*6G#6R*
GC.#A%&'9%7*(GJ'(AH$%9%7*C.*
&").K%&A'(6*C+.HA)J6

szt.

n/d

n/d

11

2013

n/d

n/d

500

SL 2014

M(%&N"*.GDN*&"R+.V.'9%7*
6NDGJ8AF*O6N*89)O6%&A'(AF*
GC.#A%&'9F*C.G&6)6H$%9%7*C+"%9I*
6%&AGJ'(%&$%9%7*8*)G&J"#%A'(6*O6N*
G&).OA'(6*&-.N98"H$%9%7*
)8"O(T()"%HAI*C+"%6H$%9%7*2#$%&'(A*&*
C+.8"-&$%9F(*-&("#"O'.PQ*'"*
8#"G'9*+"%76'A)5*C.*.C6G&%&A'(6*
programu

os.

n/d

n/d

0

2014

n/d

n/d

100

SL 2014

M(%&N"*.GDN*&"R+.V.'9%7*
6NDGJ8AF*O6N*89)O6%&A'(AF*
GC.#A%&'9FI*)JD+A*6&9G)"#9*
kwalifikacje po opuszczeniu
programu

os.

n/d

n/d

30,00%

2014

n/d

n/d

30,00%

SL 2014

M(%&N"*.GDN*&"R+.V.'9%7*
6NDGJ8AF*O6N*89)O6%&A'(AF*
GC.#A%&'9F*C.G&6)6H$%9%7*C+"%9*
po opuszczeniu programu

os

n/d

n/d

40,80%

2014

n/d

n/d

40,00%

SL 2014

'LCD?GPNG&;>:LGD?PG

7

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L*+B*
+,O$P&#O#(Q."R1M$MR(N.")*SQ.!&#./*(

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(bZ^

+46I;GL(W4B;U4
K

M

O

Rok
bazow
y

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(
(2023)
P6XAC;
K

M

O

M(%&N"*.GDN*&"R+.V.'9%7*
6NDGJ8AF*O6N*89)O6%&A'(AF*
GC.#A%&'9F*C+"%6H$%9%7*C.*
.C6G&%&A'(6*C+.R+"F6*2#$%&'(A*
&*C+"%6H$%9F(*'"*8#"G'9*+"%76'A)5*

os

n/d

n/d

37,55%

2013

n/d

n/d

20,00%

SL 2014

M(%&N"*.GDN*&"R+.V.'9%7*
6NDGJ8AF*O6N*89)O6%&A'(AF*
GC.#A%&'9F*C+"%6H$%9%7*C.*
.C6G&%&A'(6*C+.R+"F6*2#$%&'(A*
&*C+"%6H$%9F(*'"*8#"G'9*+"%76'A)5*

os.

n/d

n/d

37,55%

2013

n/d

n/d

20,00%

SL 2014

Liczba miejsc pracy utworzonych w
C+&A-G(SN(.+GJ8"%7*GC.#A%&'9%7

szt.

n/d

n/d

132

2014

n/d

n/d

168

SL 2014

Wsparcie ekonomii
;>:LGD?PGB

Nazwa osi priorytetowej:

1[Y&'E;:JA&BAJ:QR&GHWJADBN

!B>4C4@>7(cZ[Z

#:?U<B&GHWJADBN

8

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'. zmianami
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B
+,O$P&#O#(Q."R1M$MR(N.")*SQ.!&#./*(

&4BU4(U854V@>54

);AAB>4C4@>7(cZ[Z[
';>AKDNG&J;?@ALDGPNA&
:S<OPGS:

);AAB>4C4@>7(cZ[Z]
';>AKDNG&J;?@ALDGPNA&
:S<OPGS:&U&"SO:\GKADBN&

+46I;GL(W4B;U4
K

M

O

Rok
bazow
y

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(
(2023)
P6XAC;
K

M

O

M(%&N"*'"6%&9%(AO(I*)JD+&9*6&9G)"O(*
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu

os.

n/d

n/d

95,00%

2013

n/d

n/d

95,00%

SL 2014

M(%&N"*6%&'(D8I*)JD+&9*'"N9O(*
kompetencje kluczowe lub
6F(AHSJ'.P%(*6'(8A+G"O'A*
'(A&NS-'A*'"*+9')6*C+"%9*po
opuszczeniu programu

os.

n/d

n/d

80,00%

2014

n/d

n/d

85,00%

SL 2014

Liczba G&)D#*(*CO"%D8A)*G9GJAF6*
.P8("J9*89).+&9GJ6H$%9%7*GC+&SJ*
WXY*-.*C+.8"-&A'("*&"HSQ*
edukacyjnych

szt.

n/d

n/d

100,00%

2012

n/d

n/d

100,00%

SL 2014

szt..

n/d

n/d

100,00%

2013

n/d

n/d

100,00 %

SL 2014

os.

n/d

n/d

95,00%

2013

n/d

n/d

95,00%

SL 2014

M(%&N"*G&)D#I*8*)JD+9%7*C+"%.8'(A*
C+&A-F(.J.8A*89).+&9GJ6H$*
-.C.G"VA'(A**-.*C+.8"-&A'("*
&"HSQ*A-6)"%9H'9%7
M(%&N"*'"6%&9%(AO(I*)JD+&9*6&9G)"O(*
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu

9

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L*+B*
+,O$P&#O#(Q."R1M$MR(N.")*SQ.!&#./*(
+46I;GL(W4B;U4
K

M

O

Rok
bazow
y

os.

n/d

n/d

80,00%

szt.

n/d

n/d

szt..

n/d

os.

M(%&N"*'"6%&9%(AO(I*)JD+&9*6&9G)"O(*
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu

Programy pomocy
stypendialnej

M(%&N"*6%&'(D8I*)JD+&9*'"N9O(*
kompetencje kluczowe lub
6F(AHSJ'.P%(*6'(8A+G"O'A*
'(A&NS-'A*'"*+9')6*C+"%9*po
opuszczeniu programu

!B>4C4@>7(cZ]Z

#:?U<B&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:

&4BU4(U854V@>54

Opolskiej

);AAB>4C4@>7(cZ[Z^
Wsparcie edukacji
przedszkolnej
);AAB>4C4@>7(cZ[Z_
Wsparcie edukacji
przedszkolnej
w Aglomeracji Opolskiej
);AAB>4C4@>7(cZ[Z`

M(%&N"*6%&'(D8I*)JD+&9*'"N9O(*
kompetencje kluczowe lub
6F(AHSJ'.P%(*6'(8A+G"O'A*
'(A&NS-'A*'"*+9')6*C+"%9*po
opuszczeniu programu
M(%&N"*G&)D#*(*CO"%D8A)*G9GJAF6*
.P8("J9*89).+&9GJ6H$%9%7*GC+&SJ*
WXY*-.*C+.8"-&A'("*&"HSQ*
edukacyjnych
M(%&N"*G&)D#I*8*)JD+9%7*C+"%.8'(A*
C+&A-F(.J.8A*89).+&9GJ6H$*
-.C.G"VA'(A**-.*C+.8"-&A'("*
&"HSQ*A-6)"%9H'9%7
M(%&N"*'"6%&9%(AO(I*)JD+&9*6&9G)"O(*
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(
(2023)
P6XAC;
K

M

O

2014

n/d

n/d

85,00%

SL 2014

100,00%

2012

n/d

n/d

100,00%

SL 2014

n/d

100,00%

2013

n/d

n/d

100,00%

SL 2014

n/d

n/d

95,00%

2013

n/d

n/d

95,00%

SL 2014

os.

n/d

n/d

95,00%

2013

n/d

n/d

95,00%

SL 2014

os.

n/d

n/d

80,00%

2014

n/d

n/d

85,00%

SL 2014
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!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'. zmianami
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B
+,O$P&#O#(Q."R1M$MR(N.")*SQ.!&#./*(

&4BU4(U854V@>54

);AAB>4C4@>7(cZ]Z[
Wsparcie J;?@ALDGPNA&
zawodowego

);AAB>4C4@>7(cZ]Z]
';>AKDNG&J;?@ALDGPNA&
zawodowego
w Aglomeracji Opolskiej

M(%&N"*'"6%&9%(AO(*)G&J"#%A'("*
&"8.-.8AR.*.+"&*('GJ+6)J.+D8*
C+")J9%&'AH*'"6)(*&"8.-6I*)JD+&9*
uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu
M(%&N"*G&)D#*(*CO"%D8A)*)G&J"#%A'("*
&"8.-.8AR.*89).+&9GJ6H$%9%7*
-.C.G"VA'(A*&")6C(.'A*-&(S)(*34/*
M(%&N"*.GDNI*)JD+A*6&9G)"#9*
kwalifikacje w ramach
C.&"G&).O'9%7*T.+F*)G&J"#%A'("*
M(%&N"*6%&'(D8I*)JD+&9*'"N9O(*
kompetencje kluczowe lub
6F(AHSJ'.P%(*6'(8A+G"O'A*
'(A&NS-'A*'"*+9')6*C+"%9*po
opuszczeniu programu
M(%&N"*'"6%&9%(AO(*)G&J"#%A'("*
&"8.-.8AR.*.+"&*('GJ+6)J.+D8*
C+")J9%&'AH*'"6)(*&"8.-6I*)JD+&9*
uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu
M(%&N"*G&)D#*(*CO"%D8A)*)G&J"#%A'("*
&"8.-.8AR.*89).+&9GJ6H$%9%7*
-.C.G"VA'(A*&")6C(.'A*-&(S)(*34/*
M(%&N"*.GDNI*)JD+A*6&9G)"#9*
kwalifikacje w ramach
C.&"G&).O'9%7*T.+F*)G&J"#%A'("*

+46I;GL(W4B;U4
K

M

O

Rok
bazow
y

os.

n/d

n/d

95,00%

szt.

n/d

n/d

os.

n/d

os.

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(
(2023)
P6XAC;
K

M

O

2013

n/d

n/d

95,00%

SL 2014

100,00%

2013

n/d

n/d

100,00%

SL 2014

n/d

30,00%

2013

n/d

n/d

30,00%

SL 2014

n/d

n/d

80,00%

2014

n/d

n/d

85,00%

SL 2014

os.

n/d

n/d

95,00%

2013

n/d

n/d

95,00%

SL 2014

szt.

n/d

n/d

100,00%

2013

n/d

n/d

100,00%

SL 2014

os.

n/d

n/d

30,00%

2013

n/d

n/d

30,00%

SL 2014
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!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L*+B*
+,O$P&#O#(Q."R1M$MR(N.")*SQ.!&#./*(

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(cZ^
';>AKDNG&J;?@ALDGPNA&
ustawicznego

Nazwa osi priorytetowej:

M(%&N"*6%&'(D8I*)JD+&9*'"N9O(*
kompetencje kluczowe lub
6F(AHSJ'.P%(*6'(8A+G"O'A*
'(A&NS-'A*'"*+9')6*C+"%9*po
opuszczeniu programu
Liczba .GDNI*)JD+A*6&9G)"#9*
)8"O(T()"%HA*O6N*'"N9#9*
kompetencje po opuszczeniu
programu
M(%&N"*.GDN*8*8(A)6*?=*O"J*
i 8(S%AHI*)JD+A*6&9G)"#9*
)8"O(T()"%HA*O6N*'"N9#9*
kompetencje po opuszczeniu
programu
M(%&N"*.GDN*.*'(G)(%7*
)8"O(T()"%H"%7I*)JD+A*6&9G)"#9*
)8"O(T()"%HA*O6N*'"N9#9*
kompetencje po opuszczeniu
programu
M(%&N"*.GDN*&*JA+A'D8*8(AHG)(%7I*
)JD+A*6&9G)"#9*)8"O(T()"%HA*O6N*
'"N9#9*kompetencje po
opuszczeniu programu

+46I;GL(W4B;U4
K

M

O

Rok
bazow
y

os.

n/d

n/d

80,00%

OS.

n/d

n/d

OS.

n/d

OS.

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(
(2023)
P6XAC;
K

M

O

2014

n/d

n/d

85,00%

SL 2014

84%

2014

n/d

n/d

84%

SL 2014

n/d

90%

2014

n/d

n/d

90%

SL 2014

n/d

n/d

84%

2014

n/d

n/d

84%

SL 2014

OS.

n/d

n/d

83%

2014

n/d

n/d

83%

SL 2014

%

n/d

n/d

14,71%

2013

n/d

n/d

10,00%

System
monitorowania

X Pomoc techniczna
1.&(.F*TO6)J6"%H(*C+"%.8'()D8*
w ('GJ9J6%H"%7*&""'R"V.8"'9%7*
w C.O(J9)S*GCDH'.P%(
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!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'. zmianami
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B
+,O$P&#O#(Q."R1M$MR(N.")*SQ.!&#./*(
+46I;GL(W4B;U4
K

M

O

Rok
bazow
y

szt.

n/d

n/d

1,15

0-GAJA)*8-+.V.'9%7*+A).FA'-"%H(*
operacyjnych

%

n/d

n/d

Z+A-'(*%&"G*&"J8(A+-&A'("*C+.HA)J6*
2.-*&#.VA'("*8'(.G)6*
o dofinansowanie do podpisania
umowy)

dni

n/d

Skala 0-5

n/d

&4BU4(U854V@>54

Z+A-'(.+.%&'"*O(%&N"*T.+F*
szkoleniowych na jednego
pracownika instytucji systemu
8-+"V"'("*43

0%A'"*C+&9-"J'.P%(*T.+F*
G&).OA'(.89%7*-O"*NA'AT(%HA'JD8

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(
(2023)
P6XAC;
K

M

O

2013

n/d

n/d

1,00

System
monitorowania

27,78

2014

n/d

n/d

50

System
'HKAMAPNA&
Rekomendacji

n/d

176,03

2013

n/d

n/d

176

System
monitorowania

n/d

4,00

2013

n/d

n/d

4,00

Badania
ankietowe

+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

Nazwa osi priorytetowej:

VII. Konkurencyjny rynek pracy

13

M

O

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L*+B*
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(YZ[
Aktywizacja zawodowa
:;<=&>:?:;@ABCDEDF&=G?&
pracy realizowana przez
PUP

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

10 790

8 140

18 930

1 930

1 180

3 110

350

300

2 070

1 910

M(%&N"*.GDN*NA&+.N.J'9%7, w tym
-#6R.J+8"OA*NA&+.N.J'9 .NHSJ9%7*
wsparciem w programie

os.

9 465

M(%&N"*.GDN*-#6R.J+8"OA*
NA&+.N.J'9%7*.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*
w programie

os.

n/d

M(%&N"*.GDN*
z '(ACA#'.GC+"8'.P%("F(*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie

os.

n/d

M(%&N"*.GDN*8*8(A)6*?=*O"J*(*8(S%AH*
.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*8*C+.R+"F(A

os.

n/d

M(%&N"*.GDN*.*'(G)(%7*
kwalifikacjach .NHSJ9%7*8GC"+%(AF*
w programie

os.

n/d

7 460

M(%&N"*.GDNI*)JD+A*.J+&9F"#9*
NA&&8+.J'A*P+.-)(*'"*C.-HS%(A*
-&("#"O'.P%(*R.GC.-"+%&AH*
w programie

os.

n/d

M(%&N"*F(R+"'JD8*C.8+.J'9%7*
.+"&*(F(R+"'JD8*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie

os.

M(%&N"*.GDN*C.G("-"H$%9%7*co
najmniej jedno dziecko do 6 roku
V9%("

os.

SL 2014

SL 2014

650

SL 2014

3 980

SL 2014

6 360

13 820

SL 2014

553

1 122

1 675

SL 2014

n/d

10

10

20

SL 2014

n/d

n/d

n/d

1 890

SL 2014

14

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'. zmianami
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(YZ]
Aktywizacja zawodowa
:;<=&>:?:;@ABCDEDF&=G?&
pracy

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

M(%&N"*.GDN*C.G("-"H$%9%7* co
najmniej jedno dziecko
'(ACA#'.GC+"8'A*-.*>L*+.)6*V9%("

os.

n/d

n/d

n/d

40

SL 2014

M(%&N"*.GDN*NA&+.N.J'9%7*8*J9F*
-#6R.J+8"OA*NA&+.N.J'9%7I*
.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*8*C+.R+"F(A

os

3 205

3 560

2 690

6 250

SL 2014

M(%&N"*.GDN*-#6R.J+8"OA*
NA&+.N.J'9%7*.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*
w programie

os

n/d

545

340

885

SL 2014

M(%&N"*.GDN*N(A+'9%7*&"8.-.8.*
.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*8*C+.R+"F(A

os

n/d

357

168

525

SL 2014

M(%&N"*.GDN*
&*'(ACA#'.GC+"8'.P%("F(*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie

os

n/d

320

270

590

SL 2014

M(%&N"*.GDN*8*8(A)6*?=*O"J*
i 8(S%AH*.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*
w programie.

os

n/d

720

660

1 380

SL 2014

M(%&N"*.GDN*.*'(G)(%7*
)8"O(T()"%H"%7*.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*
w programie

os

n/d

2 600

2 210

4 810

SL 2014

M(%&N"*F(R+"'JD8*C.8+.J'9%7*
oraz (F(R+"'JD8*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie

os

n/d

90

90

180

SL 2014

15

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L*+B*
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(YZ^
!AJLAHAPNG&H?NALAOP:QDN&
gospodarczej

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

M(%&N"*.GDN*C.G("-"H$%9%7*%.*
najmniej jedno dziecko do 6 roku
V9%("

os

n/d

n/d

n/d

640

SL 2014

M(%&N"*.GDN*C.G("-"H$%9%7*%.*
najmniej jedno dziecko
'(ACA#'.GC+"8'A*-.*>L*+.)6*V9%("

os

n/d

n/d

n/d

13

SL 2014

os.

n/d

90

70

160

SL 2014

os

339

312

367

679

SL 2014

Os

n/d

8

9

17

SL 2014

os

n/d

68

79

147

SL 2014

os

n/d

5

5

10

SL 2014

M(%&N"*.GDN*C+"%6H$%9%7
&'"H-6H$%9%7*G(S*8 niekorzystnej
sytuacji na rynku C+"%9*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie
M(%&N"*.GDN*C.&.GJ"H$%9%7*NA&*
C+"%9I*)JD+A*.J+&9F"#9*NA&&8+.J'A*
P+.-)(*'"*C.-HS%(A*-&("#"O'.P%(*
gospodarczej
w programie
M(%&N"*.GDN C+"%6H$%9%7I*)JD+A
.J+&9F"#9*NA&&8+.J'A P+.-)(*'"*
C.-HS%(A -&("#"O'.P%( gospodarczej
w programie
M(%&N"*.GDN*C.&.GJ"H$%9%7*NA&*
C+"%9I*)JD+A*G).+&9GJ"#9*
&*('GJ+6FA'JD8*&8+.J'9%7*'"*
C.-HS%(A*-&("#"O'.P%(*R.GC.-"+%&AH*
w programie
M(%&N"*.GDN C+"%6H$%9%7I*)JD+A
G).+&9GJ"#9 &*('GJ+6FA'JD8
&8+.J'9%7*'"*C.-HS%(A -&("#"O'.P%(
gospodarczej w programie

16

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'. zmianami
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(YZ_(
+EAC:e7@>7(45IEU@;GD>(
zawodowej

!B>4C4@>7(YZ`
Szkolenia, doradztwo dla
>K?GH;NX=N:KD<U&
N&>KAD:UPNJ<U&
>K?GH;NX=N:K;@U&:KA?&
AHA>@ADEBP:QR&
>K?GH;NX=N:K;@U

M(%&N"*.GDN*.NHSJ9%7*
C+.R+"FAF*&-+.8.J'9F*-&(S)(*
EFS
M(%&N"*8-+.V.'9%7***
C+.R+"FD8*zdrowotnych
istotnych z punktu widzenia
potrzeb zdrowotnych regionu,
8*J9F*C+"%.-"8%D8
M(%&N"*.GDN*C+"%6H$%9%7I*
#$%&'(A*&*C+.8"-&$%9F(*
-&("#"O'.PQ*'"*8#"G'9*+"%76'A)*
.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*8*
programie
Liczba mikro- IF"#9%7
(*P+A-'(%7*C+&A-G(SN(.+GJ8*
.NHSJ9%7*6G#6R"F(*
rozwojowymi w programie
M(%&N"*.GDN*C+"%6H$%9%7I*
#$%&'(A*&*C+.8"-&$%9F(*
-&("#"O'.PQ*'"*8#"G'9*+"%76'A)*
8*8(A)6*?=*O"J*(*8(S%AH*.NHSJ9%7*
wsparciem
w programie
M(%&N"*.GDN*C+"%6H$%9%7*
o niskich kwalifikacjach
.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*
w programie

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

os.

n/d

n/d

n/d

58 410

SL 2014

szt.

n/d

n/d

n/d

3

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

5 940

SL 2014

szt.

n/d

n/d

n/d

1 220

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

1 110

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

2 550

SL 2014

17

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L*+B*
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(YZa(
2:H?GPNG&MEDNA&
prywatnego
i zawodowego

Nazwa osi priorytetowej:

!B>4C4@>7(bZ[
%:;@X>&H:&UE;:JNGB&
BAJ:QDN&W;LWS&?HK:U:@PEDF&
N&;>:LGD?PEDF

M(%&N"*C+"%.8'()D8*
&"R+.V.'9%7*&8.O'(A'(AF*
&*C+"%9*.+"&*.GDN*&8.O'(.'9%7*
&*C+&9%&9'*-.J9%&$%9%7*&")#"-6*
C+"%9*.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*8*
programie
M(%&N"*.GDN*.C(A)6H$%9%7*G(S*
-&(AQF(*8*8(A)6*-.*O"J*;*
.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*
w programie

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

os.

n/d

n/d

n/d

470

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

190

SL 2014

szt.

n/d

n/d

n/d

227

SL 2014

M(%&N"*.GDN*.NHSJ9%7*6G#6R"F(*
zdrowotnymi w programie

os.

16 290

n/d

n/d

54 290

SL 2014

M(%&N"*.GDN*&"R+.V.'9%7*
6NDGJ8AF*O6N*89)O6%&A'(AF*
GC.#A%&'9F*.NHSJ9%7*6G#6R"F(*
zdrowotnymi w programie

os.

n/d

n/d

n/d

32 570

SL 2014

M(%&N"*.GDN*.NHSJ9%7*6G#6R"F(*
GC.#A%&'9F(*P8("-%&.'9F(*
8*('JA+AG(A*.RDO'9F*8*C+.R+"F(A

os.

3 940

n/d

n/d

13 120

SL 2014

Liczba utworzonych miejsc
.C(A)(*'"-*-&(AQF(*8*8(A)6*-.*
lat 3
VIII. Integracja ;>:LGD?PA
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!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'. zmianami
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(bZ]9(
'LCD?GPNG&;>:LGD?PG

!B>4C4@>7(bZ^
';>AKDNG&>:H\N:@<U&
GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB

M(%&N"*.GDN*&"R+.V.'9%7*
6NDGJ8AF*O6N*89)O6%&A'(AF*
GC.#A%&'9F*.NHSJ9%7*6G#6R"F(*
GC.#A%&'9F(*P8("-%&.'9F(*8*
('JA+AG(A*.RDO'9F*8*C+.R+"F(A
M(%&N"*.GDN*&"R+.V.'9%7*
6NDGJ8AF*O6N*89)O6%&A'(AF*
GC.#A%&'9F .NHSJ9%7*8GC"+%(AF*8*
programie

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

os.

n/d

n/d

n/d

3 070

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

5 890

SL 2014

M(%&N"*.GDN*
&*'(ACA#'.GC+"8'.P%("F(*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

1 180

SL 2014

M(%&N"*.GDN*&"R+.V.'9%7*
6NDGJ8AF*O6N*89)O6%&A'(AF*
GC.#A%&'9FI*.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*8*
programie

os.

n/d

n/d

n/d

3 340

SL 2014

M(%&N"*C.-F(.JD8*A).'.F((*
GC.#A%&'AH*.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*

szt.

n/d

n/d

n/d

262

SL 2014

Nazwa osi priorytetowej:

1[Y&'E;:JA&BAJ:QR&GHWJADBN

!B>4C4@>7(cZ[Z

#:?U<B&GHWJADBN

);AAB>4C4@>7(cZ[Z[

M(%&N"*'"6%&9%(AO(*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

2 230

SL 2014

M(%&N"*'"6%&9%(AO(*.NHSJ9%7*
wsparciem z zakresu TIK
w programie

os.

n/d

n/d

n/d

450

SL 2014

';>AKDNG&J;?@ALDGPNA&
:S<OPGS:

19

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L*+B*
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

);AAB>4C4@>7(cZ[Z]
';>AKDNG&J;?@ALDGPNA&
:S<OPGS:&U&"SO:\GKADBN&
Opolskiej

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

M(%&N"*6%&'(D8*.NHSJ9%7*
wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub
6F(AHSJ'.P%( uniwersalnych
'(A&NS-'9%7*'"*+9')6 pracy
w programie

os.

n/d

n/d

n/d

24 870

SL 2014

M(%&N"*G&)D#*(*CO"%D8A)*G9GJAF6*
.P8("J9*89C.G"V.'9%7*8*+"F"%7*
C+.R+"F6*8*GC+&SJ*WXY*-.*
C+.8"-&A'("*&"HSQ*A-6)"%9H'9%7*

szt.

10

n/d

n/d

55

SL 2014

M(%&N"*G&)D#I*)JD+9%7*C+"%.8'(A*
C+&A-F(.J.8A*&.GJ"#9*-.C.G"V.'A*
w programie

szt.

n/d

n/d

n/d

27

SL 2014

M(%&N"*.GDN*C.%7.-&$%9%7*
z .NG&"+D8*8(AHG)(%7*

os.

10 270

n/d

n/d

23 035

SL 2014

M(%&N"*'"6%&9%(AO(*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

710

SL 2014

M(%&N"*'"6%&9%(AO(*.NHSJ9%7*
wsparciem z zakresu TIK
w programie

os.

n/d

n/d

n/d

700

SL 2014

M(%&N"*6%&'(D8*.NHSJ9%7*
wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub
6F(AHSJ'.P%( uniwersalnych
'(A&NS-'9%7*'"*+9')6 pracy
w programie

os.

n/d

n/d

n/d

11 460

SL 2014
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!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'. zmianami
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

);AAB>4C4@>7(cZ[Z^
Wsparcie edukacji
przedszkolnej

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

M(%&N"*G&)D#*(*CO"%D8A)*G9GJAF6*
.P8("J9*89C.G"V.'9%7*8*+"F"%7*
C+.R+"F6*8*GC+&SJ*WXY*-.*
C+.8"-&A'("*&"HSQ*A-6)"%9H'9%7*

szt.

70

n/d

n/d

146

SL 2014

M(%&N"*G&)D#I*)JD+9%7*C+"%.8'(A*
C+&A-F(.J.8A*&.GJ"#9*-.C.G"V.'A*
w programie

szt.

n/d

n/d

n/d

146

SL 2014

M(%&N"*.GDN*C.%7.-&$%9%7*
z .NG&"+D8*8(AHG)(%7*

os.

600

n/d

n/d

6 200

SL 2014

M(%&N"*-&(A%(*.NHSJ9%7*8*+"F"%7*
C+.R+"F6*-.-"J).89F(*&"HS%("F(*
&8(S)G&"H$%9F(*(%7*G&"'GA*
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

M(%&N"*'"6%&9%(AO(*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

270

SL 2014

M(%&N"*.GDN*C.%7.-&$%9%7*
&*.NG&"+D8*8(AHG)(%7

os.

2 360

n/d

n/d

5 250

SL 2014

21

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L*+B*
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

);AAB>4C4@>7(cZ[Z4
Wsparcie edukacji
przedszkolnej
w Aglomeracji Opolskiej

);AAB>4C4@>7(cZ[Z`
Programy pomocy
stypendialnej

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

M(%&N"*-&(A%(*.NHSJ9%7*8*+"F"%7*
C+.R+"F6*-.-"J).89F(*&"HS%("F(*
&8(S)G&"H$%9F(*(%7*G&"'GA*
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

M(%&N"*'"6%&9%(AO(*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

200

SL 2014

M(%&N"*.GDN*C.%7.-&$%9%7*
&*.NG&"+D8*8(AHG)(%7

os.

480

n/d

n/d

2 100

SL 2014

M(%&N"*6%&'(D8*+A"O(&6H$%9%7*
indywidualny plan rozwoju
w ramach programu

os.

n/d

n/d

n/d

1 500

SL 2014

M(%&N"*.GDN*C.%7.-&$%9%7*
z .NG&"+D8*8(AHG)(%7

os.

540

n/d

n/d

1 275

SL 2014

os.

n/d

n/d

n/d

222

SL 2014

!B>4C4@>7(cZ]

#:?U<B&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:

);AAB>4C4@>7(cZ]Z[

M(%&N"*'"6%&9%(AO(*)G&J"#%A'("*
&"8.-.8AR.*.+"&*('GJ+6)J.+D8*
C+")J9%&'AH*'"6)(*&"8.-6*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie

';>AKDNG&J;?@ALDGPNA&
zawodowego

Jednostka
miary

22

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'. zmianami
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

);AAB>4C4@>7(cZ]Z2
';>AKDNG&J;?@ALDGPNA&
zawodowego
w Aglomeracji Opolskiej

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

M(%&N"*6%&'(D8*G&)D#*(*CO"%D8A)
)G&J"#%A'("*&"8.-.8AR.*.NHSJ9%7
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

3 000

SL 2014

M(%&N"*6%&'(D8*G&)D#*(*CO"%D8A)*
)G&J"#%A'("*&"8.-.8AR.*
6%&AGJ'(%&$%9%7*8*GJ"V"%7*
i praktykach u pracodawcy

os.

n/d

n/d

n/d

2 400

SL 2014

M(%&N"*6%&'(D8*.NHSJ9%7*
wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub
6F(AHSJ'.P%( uniwersalnych
'(A&NS-'9%7*'" rynku pracy w
programie

os.

n/d

n/d

n/d

235

SL 2014

M(%&N"*G&)D#*(*CO"%D8A)*)G&J"#%A'("*
&"8.-.8AR.*-.C.G"V.'9%7*
w C+.R+"F(A*8*GC+&SJ*(*F"JA+("#9*
-9-")J9%&'A*'(A&NS-'A*-.*
+A"O(&"%H(*)G&J"#%A'("*&"8.-.8AR.*

szt.

n/d

n/d

n/d

80

SL 2014

M(%&N"*.GDN*6%&AGJ'(%&$%9%7*
w pozaszkolnych formach
)G&J"#%A'("*8 programie

os.

n/d

n/d

n/d

790

SL 2014

M(%&N"*.GDN*C.%7.-&$%9%7*
&*.NG&"+D8*8(AHG)(%7

os.

1 390

n/d

n/d

3 855

SL 2014

M(%&N"*'"6%&9%(AO(*)G&J"#%A'("*
&"8.-.8AR.*.+"&*('GJ+6)J.+D8*
C+")J9%&'AH*'"6)(*&"8.-6*.NHSJ9%7*
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

48

SL 2014
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!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L*+B*
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

!B>4C4@>7(cZ^
';>AKDNG&J;?@ALDGPNA&
ustawicznego

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

M(%&N"*6%&'(D8*G&)D#*(*CO"%D8A)
)G&J"#%A'("*&"8.-.8AR.*.NHSJ9%7
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d

n/d

2 000

SL 2014

M(%&N"*6%&'(D8*G&)D#*(*CO"%D8A)*
)G&J"#%A'("*&"8.-.8AR.*
6%&AGJ'(%&$%9%7*8*GJ"V"%7*
i praktykach u pracodawcy

os.

n/d

n/d

n/d

1 600

SL 2014

M(%&N"*6%&'(D8*.NHSJ9%7*
wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub
6F(AHSJ'.P%( uniwersalnych
'(A&NS-'9%7*'" rynku pracy w
programie

os.

n/d

n/d

n/d

155

SL 2014

M(%&N"*G&)D#*(*CO"%D8A)*)G&J"#%A'("*
&"8.-.8AR.*-.C.G"V.'9%7*
w C+.R+"F(A*8*GC+&SJ*(*F"JA+("#9*
-9-")J9%&'A*'(A&NS-'A*-.*
+A"O(&"%H(*)G&J"#%A'("*&"8.-.8AR.

szt.

n/d

n/d

n/d

15

SL 2014

M(%&N"*.GDN*6%&AGJ'(%&$%9%7*
w pozaszkolnych formach
)G&J"#%A'("*8 programie

os.

n/d

n/d

n/d

500

SL 2014

M(%&N"*.GDN*C.%7.-&$%9%7*
&*.NG&"+D8*8(AHG)(%7

os.

300

n/d

n/d

1 200

SL 2014

M(%&N"*.GDN*.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*
w ramach programu w zakresie
uzyskiwania kompetencji
kluczowych

os.

n/d

n/d

n/d

8 960

SL 2014
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!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'. zmianami
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

Nazwa osi priorytetowej:

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

M(%&N"*.GDN*8*8(A)6*?=*O"J*
(*8(S%AH*.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*
w programie

os.

n/d

n/d

n/d

1 520

SL 2014

M(%&N"*.GDN*.*'(G)(%7*
)8"O(T()"%H"%7*.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*
w programie

os.

n/d

n/d

n/d

5 370

SL 2014

M(%&N"*.GDN*C.%7.-&$%9%7*
z .NG&"+D8*8(AHG)(%7

os.

2 070

n/d

n/d

7 615

SL 2014

M(%&N"*AJ"J.F(AG(S%9
T('"'G.8"'9%7*&A*P+.-)D8*
pomocy technicznej

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

M(%&N"*&")6C(.'9%7*6+&$-&AK*.+"&*
AOAFA'JD8*89C.G"VA'("*
stanowiska pracy

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

M(%&N"*6%&AGJ'()D8*T.+F*
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

M(%&N"*&.+R"'(&.8"'9%7*GC.J)"KI*
).'TA+A'%H(I*GAF('"+(D8

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

M(%&N"*6%&AGJ'()D8*T.+F*
G&).OA'(.89%7*-O"*NA'AT(%HA'JD8

os.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

XI Pomoc techniczna

25

!"#$%&'()*'+*,*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L*+B*
+,O$P&#O#(PRODUKTU

&4BU4(U854V@>54

Jednostka
miary

,B4D;U4@4(U46I;GL(A;D7H;U4(F]d]^J
+46I;GL(<;G67A@>4

P6XAC;
K

M

O

Liczba odwiedzin portalu
informacyjnego/serwisu
internetowego

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

M(%&N"*-&("#"K*('T.+F"%9H'.C+.F.%9H'9%7*.*G&A+.)(F*&"G(SR6

szt.

n/d

n/d

n/d

n/d

System monitorowania

26

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*234/5
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&FB
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*,=>L*+B

!"#!$%&'()*'+%!,'"&(-(./01*2(

!"#$%"&'()#*+",(-"+.%!$/)(01'(-+2343%5/16#47(
+2&(-"&+"#$%$+)#478(03&'9':(&(-+003&'9':
RPO WO 2014-2020
3;<=>?@(%A=BC>D?<E(FAGHA?I(2CBJ>KIGL(
wersja nr 23

OPOLE, /,34!*5&2018 r.

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE M
UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE
DLA 03&'9'6&'(NOP
!"#$%&'()*(+'(%,-,%(+,./0+1,',.#(*2)$)3+04'+15()$+54(6&',%(7(+15'4'+898
+Q(-"&+"#$%$+)'(VII Konkurencyjny rynek pracy

1

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.
Kryteria formalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

'PN:;J:HAUDA&W>KAUPN:PE&H:&;JLAHAPNA&UPN:;JWY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

#:H?AB& >:@GPDBAOPEDF& =GPG^NDBGP@<U& :JKGQO:PE& U& _/?D?GS<L:UE\& (>N;NG& (;N& -riorytetowych
RPO WO 2014-2020".

2.

Typ projektu \:MONUE&H:&KGAON?ADBN&U&KA\ADF&H?NALAnia.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

3.

'PN:;GJ&;>GLPNA&UAKWPJN&^NPAP;:UG&a\YNPY&UAK@:QR&
kwotowa, UE;:J:QR&>K:DGP@:UA&UPN:;J:UAPGS:&
H:^NPAP;:UAPNAb&DALJ:UN@A&UAK@:QR&>K:BGJ@WcY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

4.

'PN:;J:HAUDA&UE=KAL&U;?E;@JNG&U;JAVPNJN&F:KE?:P@AOPGY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

5.

'PN:;J:HAUDA&:JKGQONL&UAK@:QR&H:DGO:UC&UNXJ;?C&:H&?GKA&
przynajmniej dla jednego U;JAVPNJA&U&>K:BGJDNGY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

'PN:;J:HAUDA&PNG&>:HOGSA&UEJOWD?GPNW&?&W=NGSAPNA&;NX&
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
>K?G=EUABCDE\&U=KGU&>K?G>N;:\&PA&@GKE@:KNW\&
Rzeczypospolitej Polskiej,
- AK@Y&e&W;@AUE&?&HPNA&69&>AVH?NGKPNJA&6776&KY&:&
:H>:UNGH?NAOP:QDN&>:H\N:@<U&?=N:K:UEDF&?A&D?EPE&
?A=K:PN:PG&>:H&SK:V=C&JAKEY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

1.

6.

2

Typy dopuszczalnych projeJ@<U& :JKGQO:PG& U& _/?D?GS<L:UE\& (>N;NG& (;N& -riorytetowych RPO
WO 2014-2020", >NQ\NG U?EUABCDE\&H:&?L:MGPNA&UPN:;JW&>K:BGJ@:UGS:Y
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
Zgodnie z warunkami dla H?NALAPNA :JKGQO:PE\N w _/?D?GS<L:UE\& (pisie Osi Priorytetowych
RPO WO 2014-2020d .
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&kryterium.
'PN:;J:HAUDA&UE=NGKA&U;?E;@JNG&U;JAVPNJN&F:KE?:P@AOPGY&%OA&U;JAVPNJ<UI&J@<KEDF&KGAON?ADBX&
?AJLAHA&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&:JKGQOA&UAK@:QR&H:DGO:UC&UNXJ;?C&:H&?GKAY&%OA&>:?:;@ALEDF&U>N;WBG&
zero.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
'PN:;J:HAUDA&:JKGQOA&UAK@:QR&H:DGO:UC&UNXJ;?C&:H&?GKA&>K?EPAB\PNGB&HOA&BGHPGS:&U;JAVPNJA&
w projekcie.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

0KE@GKNW\& UGKE^NJ:UAPG& PA& >:H;@AUNG& ?A>N;<U& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNG& a:QUNAHD?GPNGcI&
UE>GLPN:PGS:&PA&>:H;@AUNG&NP;@KWJDBNY
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.
Kryteria formalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

%:&&H:^NPAP;:UAPNA&PNG&\:MG&?:;@AR&UE=KAPE&>K:BGJ@I&J@<KE&
?:;@AL&W;WPNX@E&?&UEJA?W&>K:BGJ@<U&?NHGP@E^NJ:UAPEDFI&
;@AP:UNCDGS:&?ALCD?PNJ&H:&/!((-Y&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

7.

8.

9.

Zgodnie z \9J9%&'9F(*8*&")+AG(A*J+9ND8 89N.+6*C+.HA)JD8*'"*O"J"*,=>]-2020.

-K:BGJ@&PNG&?:;@AL&?AJ:fD?:PE&>K?GH&?L:MGPNG\&^:K\WOAK?A&
wniosku

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

gA&
>:H;@AUNG&
AK@Y&
hi&
#:?>:K?CH?GPNA&
-AKOA\GP@W&
*WK:>GB;JNGS:&
i Rady nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. projekty PNG&?:;@APC&UE=KAPG&H:&U;>AKDNA&?&*j/1I&BGQON&
?:;@ALE& :PG& ^N?ED?PNG& WJ:fD?:PG& OW=& U& >GLPN& UHK:M:PG& >K?GH& ?L:MGPNG\& UPN:;JW& :&
H:^NPAP;:UAPNG& U& KA\ADF& >K:SKA\W& :>GKADEBPGS:I& PNG?AOGMPNG& :H& @GS:I& D?E& U;?E;@JNG&
>:UNC?APG&?&PN\&>LA@P:QDN&?:;@ALE&H:J:PAPG&>K?G? beneficjenta.

-K:BGJ@&U>N;APE&PA&ON;@X&>K:BGJ@<U&U&/!((-

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG&?G&_/?D?GS<L:UE\&(>N;G\&(;N&-KN:KE@G@:UEDF&#-(&'(&678k-6767d&Y&

3

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.
Kryteria merytoryczne M uniwersalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(informacji

Charakter
kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5
0KE@GKNW\&UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGI&UE>GLPN:PGS:&na podstawie instrukcji.

1.

2.

3.

4.

5.

!S:HP:QR&>K:BGJ@W&?&ULAQDNUE\&DGOG\&
szczGS<L:UE\&#-(&'(&678k-2020 w
tym @KA^P:QR&H:=:KW&DGOW&>K:BGJ@W.

'E=KAPG& U;JAVPNJN& ;C& AHGJUA@PG& H:&
:JKGQO:PGS:& PA& >:?N:\NG& >K:BGJ@W& DGOW`&
typu projektu/ grupy docelowej.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W& U& D?XQDN& H:@ED?CDGB& ;>GLPNGPNA& @GS:&
kryterium.
/>KAUH?A& ;NXI& D?E& UE=KAPG& U;JAVPNJN& U& ;>:;<=& J:\>OGJ;:UE& :>N;WBC& ?AJKG;& K?GD?:UE& N& DFAKAJ@GK& >K:BGJ@WI& A& @AJMG& D?E&
\NGK?C&?AL:M:PG&U&PN\&DGOG`&SKW>E&H:DGO:UGY

Wniosek
dofinansowanie

]G?U?SOXHPE
(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W& U& D?XQDN& H:@ED?CDGB& ;>GLPNGPNA& @GS:&
kryterium.

Wniosek
!AL:M:PG&UAK@:QDN&H:DGO:UG&U;JAVPNJ<U&
UNXJ;?G&:H&?GKA&;C&KGAOPG&H:&:;NCSPNXDNA
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

"HGJUA@P:QR&H:=:KW&SKW>E&H:DGO:UGB&
do projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

,KA^P:QR&H:=:KW&N&:>N;W&?AHAf&
przewidzianych do realizacji w ramach
projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

/>KAUH?A& ;NX& KGAOP:QR& >K?EBX@EDF& H:& :;NCSPNXDNA& UAK@:QDN& H:DGO:UEDF& U;JAVPNJ<U& U& :HPNG;NGPNW& >K?GHG& U;?E;@JN\& H:l&
UAK@:QDN&^NPAP;:UGB&>K:BGJ@WI&D?A;W&N&\NGB;DA&KGAON?ADBNI&J:PHEDBN&^NPAP;:UGB&UPN:;J:HAUDE&:KA?&NPPEDF&D?EPPNJ<U&N;@:@PEDF&
HOA&KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXDNAY
Ocena kry@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W& U& D?XQDN& H:@ED?CDGB& ;>GLPNGPNA& @GS:&
kryterium.

Kryteria UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGI&UE>GLPN:PGS:&PA&>:H;@AUNG&NP;@KWJDBNY
(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W& U& D?XQDN& H:@ED?CDGB& ;>GLPNGPNA& @GS:&

4

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.
kryterium.

6.

-KAUNHL:U:QR&;>:K?CH?GPNA&=WHMG@W&
projektu, w tym:
- JUAON^NJ:UAOP:QR&UEHA@J<U.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE

1.

2.

!S:HP:QR&?&>KAU:HAU;@UG\&unijnym
:KA?&ULAQDNUE\N&?A;AHA\N&WPNBPE\N&U&
tym:
- ?A;AHA&K<UP:QDN&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&
oparciu
o standard minimum,
- ?A;AHA&K<UP:QDN&;?AP;&N&
niedyskryminacji
U&@E\&H:;@X>P:QDN&HOA&:;<=&?&
PNG>GLP:s>KAUP:QDNA\N.
!S:HP:QR&?&>KAU:HAU;@UG\&&
krajowym,
w tym z przepisami ustawy Prawo
?A\<UNGf&>W=OND?PEDF.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Kryteria UGKE^NJ:UAPG& PA& >:H;@AUNG& ?A>N;<U& UPN:;JW&:& H:^NPAP;:UAPNGI& UE>GLPN:PGS:& PA&
podstawie instrukcji.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

3.

!S:HP:QR&?&?A;AHA\N&H:@ED?CDE\N&
pomocy publicznej/de minimis.

Wniosek
o dofinansowanie

Bezw?SOXHPE

4.

Czy projekt jest zgodny ze
/&%&ARD#.89F**0C(GAF**0G(*
Priorytetowych RPO WO 2014-2020,
EFS, w tym:
- grup docelowych,
- ON\N@<U&N&:SKAPND?Gf&U&KGAON?ADBN&
>K:BGJ@<U&aBGMGON&H:@ED?EcY&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

5

/J"'-"+-*F('(F6F*+A"O(&"%H(*&"G"-9*+D8'.P%(*G&"'G*).N(AJ*(*FSV%&9&'* w +"F"%7*C+.HA)JD8*
8GCD#T('"'G.8"'9%7* &* 34/ stanowi zALCD?PNJ& H:& Wytycznych w zakresie realizacji zasady
+D8'.Pci szans i niedyskryminacji, w tym dostSpnoP%(*-O"*.GDN*&*'(ACA#'.GC+"8'.Pciami oraz
&"G"-9*+D8'.Pci szans kobiet i mSVczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W& U&
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.

+Q(-"&+"#$%$+)'((VII RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNY RYNEK PRACY
- !"#$%"&'(2343%5/9+)%-

6

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.
+V(C=EB=LW>WBX;

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

NOP('<WLXEI;KD;(I;XBHBX;(B?SY(CBIB?W;DZKLK[(Y>I(pracy realizowana przez PUP
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX> (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

/>GLPNGPNG& >:UEM;?GS:& JKE@GKNW\& =XH?NG& UGKE^NJ:UAPG& U& :JKG;NG& KGAON?ADBN& >K:BGJ@W& N& >:&
BGS:& ?AJ:fD?GPNWY& !A;@:;:UAPNG& JKE@GKNW\& G^GJ@EUP:QDN& ?A@KWHPNGPN:UGB& PA& >:H;@AUNG&
\G@:H:O:SNN& :JKGQO:PGB& U& \9J9%&'9%7* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF*
P+.-)D8*36+.CAHG)(AR.*46'-6G&6*/C.#A%&'AR.*8*.NG&"+&A*+9')6*C+"%9*'"*O"J"*,=>]-2020.

-K:BGJ@& ?AJLAHA& PA& ?AJ:fD?GPNG& BGS:& KGAON?ADBN& :;NCSPNXDNG& JKE@GKNW\& G^GJ@EUP:QDN&
?A@KWHPNGPN:UGBI&NP^:K\WBCDGS:&:&:H;G@JW&WD?G;@PNJ<UI&J@<K?E&>:HBXON&?A@KWHPNGPNG&
aPA&>:H;@AUNG&W\:UE&:&>KADXI&:KA?&;A\:?A@KWHPNGPNGc&&PA&>:?N:\NGl
1.

2.

3.

- HOA&:;<=&U&PAB@KWHPNGB;?GB&;E@WADBNI&U&@E\&N\NSKAPDNI&KGG\NSKAPDNI&:;:=E&U&UNGJW&
i7& OA@& N& UNXDGBI& J:=NG@EI :;:=E& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NI& :;:=E& HLWS:@KUAOG&
bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 T minimum 42%;

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

*^GJ@EUP:QR& ?A@KWHPNGPN:UA& BG;@& \NGK?:PA& UQK<H& WD?G;@PNJ<U& >K:BGJ@WI& J@<K?E& U&
\:\GPDNG&K:?>:D?XDNA&WH?NALW&U&>K:BGJDNG&=EON&:;:=A\N&=G?K:=:@PE\NY

- HOA&>:?:;@ALEDF&:;<=&PNGPAOGMCDEDF&H:&UUY&SKW>&T minimum 52%.

(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W& U&
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

-K:BGJ@&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&HLWS:@KUAOG&=G?K:=:@PEDF&U&>K:>:KDBN&D:&PAB\PNGB&
@AJNGB&;A\GB&BAJ&>K:>:KDBA&:;<=&HLWS:@KUAOG&=G?K:=:@PEDF&U&UNGJW&>:UEMGB&69 lat
JUAON^NJWBCDEDF&;NX&H:&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&aPAOGMCDEDF&H:&1&OW=&11&
>K:^NOW&>:\:DEc&N&?AKGBG;@K:UAPEDF&U&KGBG;@K?G&HAPGS:&>:UNA@:UGS:&WK?XHW&>KADE&
U&;@:;WPJW&H:&:S<OPGB&OND?=E&?AKGBG;@K:UAPEDF&:;<=&=G?K:=:@PEDF&U&UNGJW&
>:UEMGB&6e&OA@Y&0KE@GKNW\&:HP:;N&;NX&H:&KGJKW@ADBN&>K:UAH?:PGB&U&K:JW&
:=:UNC?EUAPNA&>K:BGJ@WY

'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:;NCSPNXDNA&:JKGQO:PEDF&UAK@:QDN&
U;JAVPNJA&>K:HWJ@W&:KA?&:=BXDNA&U;>AKDNG\&SKW>&?PABHWBCDEDF&;NX&U&;?D?GS<OPNG&@KWHPGB&
sytuacji na rynku pracy. %G^NPNDBA&:;:=E&HLWS:@KUAOG&=G?K:=:@PGB&?S:HPA&?&HG^NPNDBC&
?AUAK@C&w dokumencie IZRPO WO 2014-2020 pn. M(GJ"*8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*
RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W& U&
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

Projekt skierowany jest H:&:;<=&=G?K:=:@PEDF&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&U&
>K:>:KDBN&D:&PAB\PNGB&@AJNGB&;A\GB&BAJ&>K:>:KDBA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&U&
UNGJW&>:UEMGB&6e&OA@&JUAON^NJWBCDEDF&;NX&H:&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&
aPAOGMCDEDF&H:&1&OW=&11&>K:^NOW&>:\:DEc&?AKGBG;@rowanych w rejestrze danego
>:UNA@:UGS:&WK?XHW&>KADE&U&;@:;WPJW&H:&:S<OPGB&OND?=E&?AKGBG;@K:UAPEDF&:;<=&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

7

'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:;NCSPNXDNA&:JKGQO:PEDF&UAK@:QDN&
U;JAVPNJA&>K:HWJ@W&:KA?&:=BXDNA&U;>AKDNG\&SKW>&?PABHWBCDEDF&;NX&U&;?D?GS<OPNG&@KWHPGB&
;E@WADBN&PA&KEPJW&>KADEY&&%G^NPNDBA&:;:=E&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&&?S:HPA&?&HG^NPNDBC&
zawar@C&U&H:JW\GPDNG&1!#-(&'(&678k-2020 pn. M(GJ"*8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*
RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.

4.

=G?K:=:@PEDF&U&UNGJW&>:UEMGB&6e&OA@Y&0KE@GKNW\&:HP:;N&;NX&H:&KGJKW@ADBN&
>K:UAH?:PGB&U&K:JW&:=:UNC?EUAPNA&>K:BGJ@WY

(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W& U&
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

Projekt skierowany jG;@&H:&:;<=&:&PN;JNDF&JUAON^NJADBADF&U&>K:>:KDBN&D:&PAB\PNGB&
@AJNGB&;A\GB&BAJ&>K:>:KDBA&:;<=&:&PN;JNDF&JUAON^NJADBADF&U&UNGJW&>:UEMGB&6e&OA@&
JUAON^NJWBCDEDF&;NX&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&aPAOGMCDEDF&H:&1&OW=&11&>K:^NOW&
pomocy) zarejestrowanych w rejestrzG&HAPGS:&>:UNA@:UGS:&WK?XHW&>KADE&U&
;@:;WPJW&H:&:S<OPGB&OND?=E&?AKGBG;@K:UAPEDF&:;<=&=G?K:=:@PEDF&U&UNGJW&>:UEMGB&
29 lat.

'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:;NCSPNXDNA&:JKGQO:PEDF&UAK@:QDN&
U;JAVPNJA&>K:HWJ@W&:KA?&:=BXDNA&U;>AKDNG\&SKW>&?PABHWBCDEDF&;NX&U&;?D?GS<OPNG&@KWHPGB&
;E@WADBN&PA&KEPJW&>KADEY&%G^NPNDBA&:;:=E&:&PN;JNDF&JUAON^NJADBADF&&?S:HPA&?&HG^NPNDBC&?AUAK@C&&
w dokumencie IZRPO WO 2014-2020 pn. M(GJ"*8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*[10*\0*
2014-2020. Zakres EFS.
(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W& U&
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Uczestnikami >K:BGJ@W&;C&UELCD?PNG&:;:=E&:H&m7&K:JW&MEDNA&>:?:;@ABCDG&=G?&>KADE&
zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. Bezrobotni
AJ@EUPNc&OW=&>K:^NOW&>:\:DE&11&a@?UY&UE\ASABCDE&U;>AKDNAc&U&K:?W\NGPNW&AK@Y&mm&
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
>KADEI&U&@E\&?ULA;?D?A&:;:=E&?PABHWBCDG&;NX&U&;?D?GS<OPNG&@KWHPGB&;E@WADBN&PA&KEPJW&
pracy tj.:

5.

W RPO WO na lata 2014-6767&?:;@ALA&U;JA?APA&SL<UPA&SKW>A&H:DGO:UAl
- :;:=E&=G?K:=:@PGI&>:;?WJWBCDG&>KADE&:KA?&PNGAJ@EUPG&?AU:H:U:I&U&@E\&?ULA;?D?Al
a) kobiety,

a) kobiety,

=c&:;:=E&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NI

=c&:;:=E&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NI

Dc&:;:=E&U&UNGJW&i7&OA@&N&UNXDGBI

Dc&:;:=E&U&UNGJW&i7&OA@&N&UNXDGBI

Hc&:;:=E&HLWS:@KUAOG&=G?K:=:@PGI

Hc&:;:=E&HLWS:@KUAOG&=G?K:=:@PGI

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

e) osoby o niskich kwalifikacjach,
^c&:;:=E&>:;NAHABCDG&D:&PAB\PNGB&BGHP:&H?NGDJ:&H:&h&K:JW&MEDNA&OW=&D:&PAB\PNGB&BGHP:&
H?NGDJ:&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&H:&89&K:JW&MEDNAI

e) osoby o niskich kwalifikacjach,
^c&:;:=E&>:;NAHABCDG&D:&PAB\PNGB&BGHP:&H?NGDJ:&H:&h&K:JW&MEDNA&OW=&D:&PAB\PNGB&
BGHP:&H?NGDJ:&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&H:&89&K:JW&MEDNAI

g) migranci powrotni i imigranci.
';>AKDNG& H:& >:?:;@ALEDF& SKW>& ?:;@ABG& :SKAPND?:PG& ?S:HPNG& ?& Wytycznymi w zakresie
KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& U&
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

g) migranci powrotni i imigranci.
%:>W;?D?A& ;NX& WH?NAL& =G?K:=:@PEDF& \XMD?E?P& U& UNGJW& :H& m7 H:& ke& OA@I& J@<K?E& PNG&
PAOGMC& H:& JA@GS:KNN& :;<= WBX@EDF& U& >J@& =c& :KA?& Hc-ScI& >K?E& D?E\& PNG& \:SC& :PN&
;@AP:UNR& UNXDGB& PNM& 67n& =G?K:=:@PEDF& :=BX@EDF& U;>AKDNG\Y& 2KW>A& @A& \:MG&
J:K?E;@AR&?&^:K\&U;>AKDNA&?&?A;@K?GMGPNG\I&MG&WH?NGOGPNG&U;>AKDNA&\A&>K:UAH?NR&H:&
podUEM;?GPNA& OW=& PA=EDNA& P:UEDF& JUAON^NJADBN& D?E& J:\>G@GPDBN& OW=& W@K?E\APNA& N&
^:K\AOPGS:& >:@UNGKH?GPNA& JUAON^NJADBN& OW=& J:\>G@GPDBN& WD?G;@PNJ<U& >K:BGJ@<U& OW=&
H:&K:?>:D?XDNA&>K:UAH?GPNA&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBY

(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGnia/poprawienia projektu w
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

8

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.

KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE
)#*+",(-+0]&+$,()0"'^'._4%5+(F,60,23(F,60,23#
DLA 03&'9'6&'(NO`(:.1(5)&4+-'&(;(67,<)&+=,.1,-(5)'4*+
+Q(-"&+"#$%$+)'(VII Konkurencyjny rynek pracy

9

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.

+V(C=EB=LW>WBX;
VII Konkurencyjny rynek pracy
0IE;J;GE>
NO`(3;<J;H;GE>(HIE;J;aGBVKE(\B?CBH;=KI>D
4>a(?IKI>\SJBXL
)I=B?W(aEKIYL(W=X;JLK[(UE>D?K(C=;KL(CBX?W;JLK[(HIEb<E(V=BH<BU(C=I><;I;GLU(G;(I;JBc>GE>(HIE;J;aGBVKE(gospodarczej
3X=BWG>(X?C;=KE>(Ha;(B?SY(I;UE>=I;DZKLK[(=BICBKIZd(C=BX;HI>GE>(HIE;J;aGBVKE(\B?CBH;=KI>D

Kryteria formalne
Nazwa kryterium
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

2

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium

Definicja

3

4

'PN:;J:HAUDA&W>KAUPN:PE&H:&;JLAHAPNA&
wniosku.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

#:H?AB&>:@GPDBAOPGS:&=GPG^NDBGP@A&:JKGQO:PE&U&_/?D?GS<L:UE\&(>N;NG&(;N&-KN:KE@G@:UEDF&#-(&'(&678k2020".

5

Wnioskodawca posiada odpowiednie
W>KAUPNGPNA&H:&>GLPNGPNA&^WPJDBN&>:H\N:@W&
UHKAMABCDGS:&^WPHW;?&^WPHW;?E&aoGPAHMGK&
funduszu funduszy - MFF), zgodnie z
ULAQDNUE\N&>K?G>N;A\N&PA&>:?N:\NG&
unijnym i krajowym.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&art. 7 ust.
1 lit. a #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&?&HPNA&m&\AKDA&678k&KY

,E>&>K:BGJ@W&\:MONUE&H:&KGAON?ADBN&U&
KA\ADF&H?NALAPNAY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

,E>E&H:>W;?D?AOPEDF&>K:BGJ@<U&:JKGQO:PG&U&_/?D?GS<L:UE\&(>N;NG&(;N&-KN:KE@G@:UEDF&RPO WO 20146767_&:KA?&U&'G?UAPNW&H:&?L:MGPNA&UPN:;JW&:&H:^NPA;:UAPNGY

'PN:;GJ&UE>GLPN:PE&>:>KAUPNGI&?S:HPNG&?&
UE\:SA\N&1P;@E@WDBN&!AK?CH?ABCDGB&#-(&
WO 2014-2020.
'PN:;GJ&;>GLPNA&UAKWPJN&^NPAP;:UG&a\YNPY&
UAK@:QR
JU:@:UAI&UE;:J:QR&>K:DGP@:UA&
wnioskowanego
H:^NPAP;:UAPNAb&DALJ:UN@A&UAK@:QR&
projektu).
'PN:;J:HAUDA&UE=KAL&U;?E;@JNG&U;JAVPNJN&
horyzontalne.
'PN:;J:HAUDA&:JKGQONL&UAK@:QR H:DGO:UC&
UNXJ;?C&:H&?GKA&>K?EPAB\PNGB&HOA&BGHPGS:&
U;JAVPNJA&U&>K:BGJDNGY
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG&?&d1P;@KWJDBC&UE>GLPNAPNA&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&]02I&*j/dI&?&:=:UNC?WBCDE\N&UE@ED?PE\N&
:KA?&?&'G?UAPNG\&U?EUABCDE\&H:&?L:MGPNA&&UPN:;JWY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG&?&UAKWPJA\N&HOA&H?NALAPNA&:JKGQO:PE\N&U&_/?D?GS<L:UE\&(>N;NG&(;N&-KN:KE@G@:UEDF&#-(&'(&
2014-6767d&&:KA?&?&'G?UAPNG\&H:&?L:MGPNA&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

'PN:;J:HAUDA&UE=NGKA&U;?E;@JNG&U;JAVPNJN&F:KE?:P@AOPGY&%OA&U;JAVPNJ<UI&J@<KEDF&KGAON?ADBX&?AJLAHA&U&
KA\ADF&>K:BGJ@W&:JKGQOA&UAK@:QR&H:DGO:UC&UNXJ;?C&:H&?GKAY&%OA&>:?:;@ALEDF&U>N;WBG&?GK:Y

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

'PN:;J:HAUDA&:JKGQOA&UAK@:QR&H:DGO:UC&UNXJ;?C&:H&?GKA&>K?EPAB\PNGB&HOA&BGHPGS:&U;JAVPNJA&U&
projekcie.

Wniosek

]G?U?SOXHPE

0KE@GKNW\&UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&a:QUNAHD?GPNGcI&UE>GLPN:PGS:&
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.

9.

W=NGSAPNA&;NX&:&H:^NPAP;:UAPNG&PA&
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
DWH?:?NG\D:\&>K?G=EUABCDE\&U=KGU&
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
- AK@Y&e&W;@AUE&?&HPNA&69&>AVH?NGKPNJA&6776&
r. o
:H>:UNGH?NAOP:QDN&>:H\N:@<U&?=N:K:UEDF&
za czyny
?A=K:PN:PG&>:H&SK:V=C&JAKEY

o dofinansowanie

%:&H:^NPAP;:UAPNA&PNG&\:MG&?:;@AR&
UE=KAPE&>K:BGJ@I&J@<KE&?:;@AL&W;WPNX@E&?&
UEJA?W&>K:BGJ@<U&?NHGP@E^NJ:UAPEDFI&
;@AP:UNCDGS:&?ALCD?PNJ&H:&/!((-Y

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Zgodnie z \9J9%&'9F(*8*&")+AG(A*J+9ND8*89N.+6*C+.HA)JD8*'"*O"J"*,=>]-2020.

-K:BGJ@&PNG&?:;@AL&?AJ:fD?:PE&>K?GH&
?L:MGPNG\&^:K\WOAK?A&UPN:;JWY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

gA&>:H;@AUNG&AK@Y&hi&#:?>:K?CH?GPNA&-AKOA\GP@W&*WK:>GB;JNGS:&N&#AHE&PK&1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
>K:BGJ@E&PNG&?:;@APC&UE=KAPG&H:&U;>AKDNA&?&*j/1I&BGQON
?:;@ALE&:PG&^N?ED?PNG&WJ:fD?:PG&OW=&U&>GLPN&UHK:M:PG&>K?GH&?L:MGPNG\&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&U&
KA\ADF&>K:SKA\W&:>GKADEBPGS:I&PNG?AOGMPNG&:H&@GS:I&D?E&U;?E;@JNG&>:UNC?APG ?&PN\&>LA@P:QDN&?:;@ALE&
dokonane przez beneficjenta.

-K:BGJ@&U>N;APE&PA&ON;@X&>K:BGJ@<U&U&
SZOOP.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG&?G&_/?D?GS<L:UE\&(>N;G\&(;N&-KN:KE@G@:UEDF&#-(&'(&678k-6767dY

na podstawie instrukcji.

10.

11.

Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

!S:HP:QR&?&>KAU:HAU;@UG\&WPNBPE\&:KA?&
ULAQDNUE\N&?A;AHA\N&WPNBPE\N&U&@E\l
- ?A;AHA&K<UP:QDN&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&
oparciu o standard minimum,

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

1.

0KE@GKNA&UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGI&UE>GLPN:PGS:&PA&
podstawie instrukcji.
/J"'-"+-*F('(F6F*+A"O(&"%H(*&"G"-9*+D8'.P%(*G&"'G*).N(AJ*(*FSV%&9&'*8*+"F"%7*C+.HA)JD8*
8GCD#T('"'G.8"'9%7*&*34/*;@AP:UN&?ALCD?PNJ&H:&\9J9%&'9%7*8*&")+AG(A*+A"O(&"%H(*&"G"-9*+D8'.P%(*
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Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

2.

3.

4.

5.

6.

- ?A;AHA&K<UP:QDN&;?AP;&N
niedyskryminacji w tym H:;@X>P:QDN&HOA&
:;<=&?
PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&&&:KA?
-?A;AHA&?K<UP:UAM:PGS:&K:?U:BWY
!S:HP:QR&?&>KAU:HAU;@UG\&JKAB:UE\I&U&
@E\&?&>K?G>N;A\N&W;@AUE&-KAU:&?A\<UNGf&
publicznych.
!S:HP:QR&?&?A;AHA\N&H:@ED?CDE\N&>:\:DE&
publicznej/de minimis.

Czy projekt jest zgodny ze:
- /&%&ARD#.89F*0C(GAF*0G(
Priorytetowych RPO WO 2014-2020, EFS, w
tym w zakresie grupy docelowej T
:;@A@GD?PEDF&:H=N:KD<U&U;>AKDNAI
- Wezwaniem H:&?L:MGPNA&UPN:;JW&:&
dofinansowanie,
- /@KA@GSNC&1PUG;@EDEBPC&UHKAMAPNA&
NP;@KW\GP@<U&^NPAP;:UEDF&U&KA\ADF&#-(&
WO 2014-2020 (Strategia Inwestycyjna)?
Wsparcie skierowane BG;@&H:&:;<=&
^N?ED?PEDF&\NG;?JABCDEDF&U&K:?W\NGPNW&&
Kodeksu Cywilnego na terenie
U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:Y
Projekt jest realizowany na terenie
U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:Y

G&"'G*(*'(A-9G)+9F('"%H(I*8*J9F*-.GJSC'.P%(*-O"*.GDN*&*'(ACA#'.GC+"8'.P%("mi oraz zasady
+D8'.P%(*G&"'G*).N(AJ*(*FSV%&9&'*8*+"F"%7*T6'-6G&9*6'(H'9%7*'"*O"J"*,=>]-2020.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

0KE@GKNW\&UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGI&UE>GLPN:PGS:&PA&
podstawie instrukcji.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

%?NALAPNA&>:HGB\:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&>K?ED?EPNABC&;NX&H:&K:?UNC?EUAPNA&>K:=OG\<U&
KGSN:PAOPEDFY&!A;@:;:UAPNG&U`U&JKE@GKNW\&?UNXJ;?E&G^GJ@EUP:QR&wykorzystania pomocy w
U:BGU<H?@UNG&:>:O;JN\Y
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Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

7.

'E=KAPG&U;JAVPNJN&;C&AHGJUA@PG&H:&
:JKGQO:PGS:&PA&>:?N:\NG&>K:BGJ@W&DGOW`&
typu projektu/ grupy docelowej.

Wniosek
dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

/>KAUH?A&;NXI&D?E&UE=KAPG&U;JAVPNJN&U&;>:;<=&J:\>OGJ;:UE&:>N;WBC&zakres rzeczowy i charakter
>K:BGJ@WI&A&@AJMG&D?E&\NGK?C&?AL:M:PG&U&PN\&DGOG`&SKW>E&H:DGO:UGY

8.

!AL:M:PG&UAK@:QDN&H:DGO:UG&U;JAVPNJ<U&
UNXJ;?G&:H&?GKA&;C&KGAOPG&H:&:;NCSPNXDNA

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

/>KAUH?A&;NX&KGAOP:QR&>K?EBX@EDF&H:&:;NCSPNXDNA&UAK@:QDN&H:DGO:UEDF&U;JAVPNJ<U&U&:HPNG;NGPNW&
>K?GHG&U;?E;@JN\&H:l&UAK@:QDN&^NPAP;:UGB&>K:BGJ@WI&D?A;W&N&\NGB;DA&KGAON?ADBNI&J:PHEDBN&^NPAP;:UGB&
UPN:;J:HAUDE&:KA?&NPPEDF&D?EPPNJ<U&N;@:@PEDF&HOA&KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXDNAY

-KAUNHL:U:QR&;>:K?CH?GPNA&=WHMG@W&
projektu, w tym:
- JUAON^NJ:UAOP:QR&UEHA@J<UY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

0KE@GKNA&UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGI&UE>GLPN:PGS:&PA&
podstawie instrukcji.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

10.

'PN:;J:HAUDA&UEJA?ALI&MG&>:;NAHA&
:H>:UNGHPN&>:@GPDBAL&
^NPAP;:UE&H:&>GLPNGPNA&^WPJDBN&ojjY

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 1 lit. b #:?>:K?CH?GPia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

11.

'PN:;J:HAUDA&UEJA?ALI&MG&>:;NAHA&
:H>:UNGHPNC&;@A=NOP:QR&
GJ:P:\ND?PC&H:&>GLPNGPNA&^WPJDBN&ojjY

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 1 lit. b #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&?&HPNA&m&\AKDA&678k&KY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

12.

'PN:;J:HAUDA&UEJA?ALI&MG&>:;NAHA&
:H>:UNGHPNC&;@KWJ@WKX&
organizADEBPC&H:&>GLPNGPNA&^WPJDBN&ojjY

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 1 lit. c #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&?&HPNA&m&\AKDA&2014 r.

'PN:;J:HAUDA&UEJA?ALI&MG&>:;NAHA&;E;@G\&
?AK?CH?APNAI&&
J@<KE&W\:MONUNA&>KAUNHL:UC&KGAON?ADBX&
?AHAf&?UNC?APEDF&&
?&>GLPNGPNG\&^WPJDBN&ojj&aU&@E\&
zaplanowanie i ustanowienie
^WPHW;?W&^WPHW;?EI&H?NALAPNA&NP^:K\ADEBP:promocyjne,

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 1 lit. c #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\isji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

9.

13.

13
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!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.

Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 1 lit. d #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&?&HPNA&m&\AKDA&678k&KY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 1 lit. e #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 1 lit. f #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&?&HPNA&m&\AKDA&678k&KY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 2 #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&? dnia 3 marca 2014 r.

\:PN@:K:UAPNG&>:;@X>W&:KA?&?AK?CH?APNG&
KE?EJNG\&N&J:P@K:OX&
?AK?CHD?CcY

14.

15.

16.

17.

'PN:;J:HAUDA&UEJA?ALI&MG&>:;NAHA&;E;@G\&
UGUPX@K?PGB&
J:P@K:ONI&J@<KE&H?NALA&U&;>:;<=&;>KAUPE&N&
skuteczny,
@BY&WU?SOXHPNA&AHGJUA@PG&>K:DGHWKE&N&
mechanizmy kontroli
UGUPX@K?PGBI&U&@E\&APAON?X&KE?EJAI&
D?EPP:QDN&J:P@K:OPGI&
\:PN@:K:UAPNG&UHKAMAPNA&?AOGDGf&
>:J:P@K:OPEDFI&H?NALAPNA&
zapobiegawcze i naprawcze.
'PN:;J:HAUDA&UEJA?ALI&MG&>:;NAHA&;E;@G\&
J;NXS:UEI&&
J@<KE&zapewnia rzetelne, kompletne i
wiarygodne informacje w odpowiednim
czasie.
'PN:;J:HAUDA&UEKA?NL&?S:HX&PA&>:HHAPNG&
;NX&AWHE@:UN&
prowadzonemu przez krajowe instytucje
uprawnione do
J:P@K:ON&N&AWHE@WI&0*&N&*WK:>GB;JN&,KE=WPAL&
Obrachunkowy.
'PN:;J:HAUDA&UEJA?ALI&MG&>:;NAHA&
:H>:UNGHPNG&H:QUNAHD?GPNG&&
w KGAON?ADBN&>:H:=PEDF&?AHAf`&>GLPNGPNA&
podobnej funkcji.
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Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

18.

'PN:;J:HAUDA&UEJA?ALI&MG&>:;NAHA&?G;><L&
o odpowiednim
H:QUNAHD?GPNW&N&JUAON^NJADBADF&H:&>GLPNGPNA&
funkcji MFF.

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 2 #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&?&HPNA&m&\AKDA&678k&KY

'PN:;J:HAUDA&HE;>:PWBG&;:ONHPC&N&
UNAKES:HPC&\G@:HEJC&NHGP@E^NJADBN&N&oceny
>:QKGHPNJ<U&^NPAP;:UEDFI&?S:HPC&?&
ULAQDNUE\N&>K?G>N;A\NI&?AJLAHABCDC&UE=<K&
>:QKGHPNJ<U&?H:OPEDF&H:&AJ@EUPGS:&
H?NALAPNA&U&KGSN:PNGY
Zaproponowany mechanizm
wynagradzania MFF jest zgodny z Art. 42
#:?>:K?CH?GPNA&PK&8m7m`678m&&
:KA?&"K@Y&86&N&8m&#:?>:K?CH?GPNA&
Delegowanego nr 480/2014.
-K:BGJ@&?AJLAHA&UHKAMAPNG&>K:HWJ@<U&
finansowych na rzecz ostatecznych
:H=N:KD<U&U;>AKDNA&PA&?A;AHADF&N&
UAKWPJADF&:JKGQO:PEDF&U&Strategii
Inwestycyjnej oraz zapewnienie
:H>:UNGHPNGB&>:ON@EJN&DGP:UGB&>K:HWJ@<U&
PA&K?GD?&:;@A@GD?PEDF&:H=N:KD<U&U;>AKDNAY
Wnioskodawca przedstawia mechanizmy
?A>GUPNGPNA&U;><L^NPAP;:UAPNA&PA&K?GD?&
:;@A@GD?PEDF&:H=N:KD<U&U;>AKDNAI&
H:HA@J:UGS:&U&;@:;WPJW&H:&UJLAHW&?&*j/&
w ramach realizacji projektu (tj. UJLAH&
ULA;PE U&UE;:J:QDN&\NPY&8i&n&UAK@:QDN&
projektu).
'PN:;J:HAUDA&>:@UNGKH?AI&MG&realizacja
>K:BGJ@W&PNG&?A;@C>N&BGS:&H:@EDFD?A;:UGB&
H?NALAOP:QDNY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 2 lit. a #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&?&HPNA&m&\AKDA&678k&KY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 2 lit. b #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&?&HPNA&m&\AKDA&678k&KY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 2 lit. c #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&?&HPNA&m&\AKDA&678k&KY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 2 lit. d #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&?&HPNA&m&\AKDA&678k&KY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 2 lit. e #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&aUE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

19.

20.

21.

22.

23.
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.

Kryteria merytoryczne
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium

Definicja

1

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

Fakultatywny

24.

W sytuacji przeznaczenia przez
'PN:;J:HAUDX&ULA;PEDF&QK:HJ<U&
finansowych PA&UHKAMAPNG&NP;@KW\GP@<U&
^NPAP;:UEDF&OW=&>:H?NAL&KE?EJA&U&KA\ADF&
>K:BGJ@WI&'PN:;J:HAUDA&>K?GH;@AUNL&
:H>:UNGHPNG&K:?UNC?APNA&U&DGOW&
?A>GUPNGPNA&?S:HP:QDN&NP@GKG;<U&:KA?&
?\PNGB;?GPNA&\:MONUGS:&J:P^ONJ@W&
NP@GKG;<UY

(DGPA&JKE@GKNW\&>:OGSA&PA&UGKE^NJADBN&D?E&;>GLPN:PG&;C&:H>:UNGHPNG&UE\:SN&UEPNJABCDG&?&@KGQDN&
art. 7 ust. 1 lit. f #:?>:K?CH?GPNA&HGOGS:UAPGS:&0:\N;BN&ap*c&PK&k97`678k&?&HPNA&m&\AKDA&678k&KY

16

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.

+Q(-"&+"#$%$+)'(e&(-+]+4($%476&436'("-+()+(fgPh-2020
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.
Kryteria formalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

1.

]GPG^NDBGP@&W>KAUPN:PE&H:&;JLAHAPNA&-%?Y

PDz

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG&?&@KGQDNC&_/?D?GS<L:UGS:&:>N;W&:;N&>KN:KE@G@:UEDF&#-(&'(&678k2020". ]AHA& ;NX& ?H:OP:QR& AH\NPN;@KADEBPCI& ^NPAP;:UC& N& :>GKADEBPC&
Beneficjenta.

2.

,E>&>K:BGJ@W&UEPNJA&?&UEJA?W&>K:BGJ@<U&?NHGP@E^NJ:UAPEDF
w procedurze pozakonkursowej.

PDz

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG&?&@KGQDNC&_/?D?GS<L:UGS:&:>N;W&:;N&>KN:KE@G@:UEDF&#-(&'(&678k2020".

3.

-%?&?L:M:PE&>:>KAUPNG&N&J:\>OG@PNGI&?S:HPNG&?&UE\:SA\N&1!&#-(&'(&
2014-2020.

PDz

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG& ?& @KGQDNC& UG?UAPNA& H:& ?L:MGPNA& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNG.
/>KAUH?A& ;NX& ?S:HP:QR& JA@GS:KNN& NP@GKUGPDBN& ?& @E>A\N& >K?GH;NXU?NXR& :KA?&
H?NALAf& :JKGQO:PE\N& U& 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& UEJ:K?E;@APNA& QK:HJ<U&
pomocy technicznej na lata 2014-2020 MIiR.

4.

-%?&;>GLPNA&UAKWPJN&^NPAP;:UG&a\YNPY&UAK@:QR&JU:@:UA&N&UE;:J:QR&
proceP@:UA&UPN:;J:UAPGS:&H:^NPAP;:UAPNAb&DALJ:UN@A&UAK@:QR&-%?cY

PDz

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG& ?& UAKWPJA\N& HOA& :;N& :JKGQO:PE\N& U& _/?D?GS<L:UE\& :>N;NG& :;N&
priorytetowych RPO WO 2014-6767_&:KA?&U&UG?UAPNW&H:&?L:MGPNA&UPN:;JW&
o dofinansowanie.

5.

!S:HP:QR&?&>KAUG\&U;><OP:@:UE\&
i krajowym oraz dokumentami programowymi.

PDz

]G?U?SOXHPE

/>KAUH?A& ;NX& ?S:HP:QR& -%?& ?& >K?G>N;A\N& >KAUA& :KA?& H:JW\GP@A\N&
>K:SKA\:UE\N&:=:UNC?WBCDE\N&>:HD?A;&KGAON?ADBN&>K:BGJ@WY

6.

-K:BGJ@&PNG&?:;@AL&W;WPNX@E&?&UEJA?W&>K:BGJ@<U&>:?AJ:PJWK;:UEDF&aUEJA?&
;@AP:UN&?ALCD?PNJ&H:&/!((-cY

PDz

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG&?&@KGQDNC&_/?D?GS<L:UGS:&:>N;W&:;N&>KN:KE@G@:UEDF&#-(&'(&678k2020".

PDz

]G?U?SOXHPE

'GKE^NJADBA& >KAUNHL:U:QDN& >:P:;?:PEDF& UEHA@J<U& PA& >:H;@AUNG&
:QUNAHD?GPNA&]GPG^NDBGP@AY&&

0KE@GKNW\&H:HA@J:UG&HOA&>K:BGJ@<UI&J@<KEDF&KGAON?ADBA&K:?>:D?XLA&;NX&>K?GH&HPNG\&?L:MGPNA&-%?

7.

-%?&KGAON?:UAPE&>KAUNHL:U:I&?S:HPNG&?&:=:UNC?WBCDE\N&>K?G>N;A\N&>KAUAY
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
!")+AG^*36+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
8A+GH"*'+*,;I*GJ9%&AK*2018 r.

Kryteria merytoryczne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

PDz

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG& ?& @KGQDNC& q#GSN:PAOPGS:& -K:SKA\W& (>GKADEBPGS:&
':BGU<H?@UA& (>:O;JNGS:& PA& OA@A& 678k-6767dI& _/?D?GS<L:UGS:& opisu
osi priorytetowych RPO WO 2014-2020".

1.

!S:HP:QR&?&DGOA\N&N&KG?WO@A@A\N&#-(&'(&678k-2020 oraz XI Osi
Priorytetowej.

2.

!S:HP:QR&-%?&?&>:ON@EJA\N&F:KE?:P@AOPE\N&p*Y&

PDz

]G?U?SOXHPE

3.

0UAON^NJ:UAOP:QR&UEHA@J<UY

PDz

]G?U?SOXHPE

4.

-%?&KGAON?WBG&U;JAVPNJN&KG?WO@A@W&
i produktu odpowiednie dla XI Osi Priorytetowej.

]G?U?SOXHPE

PDz

]AHA& ;NX& K?GD?EUN;@E& U>LEU& -%?& PA& JAMHC& ?& >:ON@EJ& F:KE?:P@AOPEDF&@BY&
w obszarze:
8Y&?A;AHE&K<UP:QDN&;?AP;&N&PNGHE;JKE\NPADBN&
6Y&&?A;AHE&K<UP:QDN&;?AP;&J:=NG@&N&\XMD?E?P&
mY&?K<UP:UAM:PGS:&K:?U:BWY
/>KAUH?A& ;NX& D?E& UEHA@JN& >OAP:UAPG& H:& U;><L^NPAP;:UAPNA&
?&*j/&;C&UEHA@JA\N&JUAON^NJ:UAOPE\NI&?S:HPNG&?&?A>N;A\N&'E@ED?PEDF&
U& ?AJKG;NG& UEJ:K?E;@APNA& QK:HJ<U& >:\:DE& @GDFPND?PGB& o1N#I&
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF&
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?& jWPHW;?W& /><BP:QDN& PA& OA@A& 678k-2020
o1N#I&&_/?D?GS<L:UGS:&:>N;W&:;N&>KN:KE@G@:UEDF&#-(&'(&678k-2020".
!S:HPNG& ?& @KGQDNC& q#GSN:PAOPGS:& -K:SKA\W& (>GKADEBPGS:&
':BGU<H?@UA&(>:O;JNGS:&&PA&OA@A&678k-6767dI&&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&
UEJ:K?E;@APNA& QK:HJ<U& >:\:DE& @GDFPND?PGB& PA& OA@A& 678k-2020
o1N#I_/?D?GS<L:UGS:&:>N;W&:;N&>KN:KE@G@:UEDF&#-(&'(&678k-2020".

(=BAQPNGPNA:
PDz - -OAP&%?NALAf&-:\:DE&,GDFPND?PGB&#-(&'(&678k-2020
(DGPA&-%?&>:H&JC@G\&JKE@GKN<U&^:K\AOPEDF&N&\GKE@:KED?PEDF&KGAON?:UAPA&BG;@&LCD?PNG&?S:HPNG&?&'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&UEJ:K?E;@APNA&QK:HJ<U&>:\:DE&@GDFPND?PGB&PA&OA@A&678k-2020
(nr MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 z 24.02.2015 r.)
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE M UNIWERSALNE,
7+"#3+6$'16%(,6&)%"2'16%(&(2343%5/9+)%(,6&)%"2'16%
01'()23#2$!&47(03&'9':(&(-+003&'9':("-+()+(fgPh-2020 iI(XLJZKI>GE>U(NOP(
'<WLXEI;KD;(I;XBHBX;(B?SY(CBIB?W;DZKLK[(Y>I(C=;KL(=>;aEIBX;G;(C=I>I(-,-(B=;I(NO`(
3;<J;H;GE>(HIE;J;aGBVKE(\B?CBH;=KI>D(X(I;<=>?E>(UE<=BCBcLKI><j
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
Kryteria formalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

1.

'PN:;J:HAUDA&:KA?&-AK@PGK?E&aBGQON&H:@ED?Ec&W>KAUPNGPN&H:&;JLAHAPNA&
wniosku.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

#:H?AB& >:@GPDBAOPEDF& =GPG^NDBGP@<U& a?A& J@<KEDF& PAOGME& K:?W\NGR& 'PN:;J:HAUDX& N&
-AK@PGK<Uc& :JKGQO:PE& U& _/?D?GS<L:UE\& :>N;NG& :;N& >KN:KE@G@:UEDF& #-(& '(& 678k6767_I&:SL:;?GPNW&:&PA=:K?G&UPN:;J<U&:KA?&KGSWOA\NPNG&J:PJWK;WY

2.

#:D?PE&:=K<@&'PN:;J:HAUDE&&N`OW=&-AK@PGKA&&
a:&NOG&=WHMG@&>K:BGJ@W&WU?SOXHPNA&UEHA@JN&-AK@PGKAc&BG;@&K<UPE&OW=&
UEM;?E&:H&UEHA@J<U&&U&>K:BGJDNGY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

3.

'PN:;J:HAUDA&UE=KAL&U;?E;@JNG&U;JAVPNJN&F:KE?:P@AOPGY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

4.

'PN:;J:HAUDA&:JKGQONL&UAK@:QR&H:DGO:UC&UNXJ;?C&:H&?GKA&
>K?EPAB\PNGB&HOA&BGHPGS:&U;JAVPNJA&U&>K:BGJDNGY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

5.

6.

'PN:;J:HAUDA&:KA?&>AK@PGK?E&aBGQON&H:@ED?Ec&PNG&>:HOGSABC&
UEJOWD?GPNW&?&W=NGSAPNA&;NX&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
UEJ:PEUAPNA&>KADE&DWH?:?NG\D:\&>K?G=EUABCDE\&U=Kew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 9 ustawy ?&HPNA&69&>AVH?NGKPNJA&6776&KY&:&:H>:UNGH?NAOP:QDN&
>:H\N:@<U&?=N:K:UEDF&?A&D?EPE&?A=K:PN:PG&>:H&SK:V=C&JAKEY
'& >K?E>AHJW& >K:BGJ@W& >AK@PGK;JNGS:& ;>GLPN:PG& ?:;@ALE& UE\:SN&
H:@ED?CDG& UE=:KW& >AK@PGK<UI& :& J@<KEDF& \:UA& U& AK@Y& mm& W;@AUE&
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacjN& >K:SKA\<U& U& ?AJKG;NG&
polityki ;><BP:QDN& ^NPAP;:UAPEDF& U& >GK;>GJ@EUNG& ^NPansowej 2014T
2020.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

21

0KE@GKNW\& UGKE^NJ:UAPG& PA& >:H;@AUNG& ?A>N;<U& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNGI&
wypeLPN:PGS:&PA&>:H;@AUNG&NP;@KWJDBNY&
(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&
>K:BGJ@W&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
'PN:;J:HAUDA&UE=NGKA&U;?E;@JNG&U;JAVPNJN&F:KE?:P@AOPGY&%OA&U;JAVPNJ<UI&J@<KEDF&
KGAON?ADBX&?AJLAHA&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&:JKGQOA&UAK@:QR&H:DGO:UC&UNXJ;?C&:H&?GKAY&%OA&
>:?:;@ALEDF&U>N;WBG&?GK:Y
(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA
>K:BGJ@W&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
'PN:;J:HAUDA&:JKGQOA&UAK@:QR&H:DGO:UC&UNXJ;?C&:H&?GKA&przynajmniej dla jednego
U;JAVPNJA&U&>K:BGJDNGY
(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&
>K:BGJ@W&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

]G?U?SOXHPE

0KE@GKNW\&UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UPN:;JW&
:&H:^NPAP;:UAPNG&a:QUNAHD?GPNGcI&UE>GLPN:PGS:&PA&>:H;@AUNG&NP;@KWJDBNY
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&
>K:BGJ@W&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

]G?U?SOXHPE

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie Wnioskodawca
?:=ONS:UAPE&BG;@&;>GLPNAR&UE\:SN&W@U:K?GPNA&>AK@PGK;@UA&U;JA?APG&U&AK@Ymm&
W;@AUE&:&?A;AHADF&KGAON?ADBN&>K:SKA\<U&U&?AJKG;NG&>:ON@EJN&;><BP:QDN&^Nnansowanych
w perspektywie 2014-6767&PA&G@A>NG&?L:MGPNA&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY&/>GLPNGPNG&
>K?GH\N:@:UGS:&JKE@GKNW\&UGKE^NJ:UAPG&=XH?NG&U&:>AKDNW&:&:QUNAHD?GPNG&?AUAK@G&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
Kryteria formalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium
W/B

1

2

3

4

7.

-K:BGJ@&PNG&?:;@AL&^N?ED?PNG&WJ:fD?:PE&OW=&U&>GLPN&?KGAON?:UAPE&>K?GH&
?L:MGPNG\&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

8.

'AK@:QR&H:^NPAP;:UAPNA&PNG&BG;@&UEM;?A&PNM&JU:@A&AO:JADBN&:JKGQO:PA&
w konkursie.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

9.

0KE@GKNW\&H:@Y&>K:BGJ@<U&>:?AJ:PJWK;:UEDFY&%:&&H:^NPAP;:UAPNA&PNG&
\:MG&?:;@AR&UE=KAPE&>K:BGJ@I&J@<KE&?:;@AL&W;WPNX@E&?&UEJA?W&
>K:BGJ@<U&?NHGP@E^NJ:UAPEDFI&;@AP:UNCDGS:&?ALCD?PNJ&H:&/!((-Y&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

rpUASA&H:@ED?CDA&U;?E;@JNDF&JKE@GKN<Ul&>:BXDNG&qKGSN:Pd&BG;@&K<UP:?PAD?PG&?&U:BGU<H?@UG\&:>:O;JN\
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Definicja

5
w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG ;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&
>K:BGJ@W&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
0KE@GKNW\&UGKE^NJ:UAPG&U&:>AKDNW&:&:QUNAHD?GPNG&'PN:;J:HAUDE&?AUAK@G&
w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&
>K:BGJ@W&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&tego kryterium.
'AK@:QR&UPN:;J:UAPGS:&H:^NPAP;:UAPNA&PNG&BG;@&UEM;?A&PNM&JU:@A&AO:JADBN&
:JKGQO:PA&U&#GSWOA\NPNG&J:PJWK;WY&0KE@GKNW\&weryfikowane w oparciu o zapisy
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&
>K:BGJ@W&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

Zgodnie z Wytycznymi w zakrAG(A*J+9ND8*89N.+6*C+.HA)JD8*'"*O"J"*,=>]-2020.

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

Kryteria merytoryczne M uniwersalne (TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5
/>KAUH?A&;NXI&D?E&UE=KAPG&U;JAVPNJN&U&;>:;<=&J:\>OGJ;:UE&:>N;WBC&?AJKG;&rzeczowy i
DFAKAJ@GK&>K:BGJ@WI&A&@AJMG&D?E&\NGK?C&?AL:M:PG&U&PN\&DGOG`&SKW>E&H:DGO:UGY

1.

'E=KAPG&U;JAVPNJN&;C&AHGJUA@PG&H:&:JKGQO:PGS:&PA&>:?N:\NG&>K:BGJ@W&
celu/ typu projektu/ grupy docelowej.

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

2.

!AL:M:PG& UAK@:QDN& H:DGO:UG& U;JAVPNJ<U& UNXJ;?G& :H&?GKA& ;C& KGAOPG& H:&
:;NCSPNXDNA.

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN& ;>GLPNGPNA& :HP:;?CDEDF& ;NX& H:& @GS:& JKE@GKNW\& UAKWPJ<U& BAJNG& \W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E \<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN& W?E;JAPNA& NP^:K\ADBN& N& UEBAQPNGf& UC@>ONU:QDN& H:@ED?CDEDF& ?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPia tego kryterium.
/>KAUH?A& ;NX& KGAOP:QR& >K?EBX@EDF& H:& :;NCSPNXDNA& UAK@:QDN& H:DGO:UEDF& U;JAVPNJ<U& U&
odniesieniu przede wszystkim do: UAK@:QDN& ^NPAP;:UGB& >K:BGJ@WI& D?A;W& N& \NGB;DA& KGAON?ADBNI&
J:PHEDBN& ^NPAP;:UGB& UPN:;J:HAUDE& :KA?& NPPEDF& D?EPPNJ<U& N;@:@PEDF& HOA& KGAON?ADBN&
>K?GH;NXU?NXDNAY
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN& ;>GLPNGPNA& :HP:;?CDEDF& ;NX& H:& @GS:& JKE@GKNW\& UAKWPJ<U& BAJNG& \W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN& W?E;JAPNA& NP^:K\ADBN& N& UEBAQPNGf& UC@>ONU:QDN& H:@ED?CDEDF& ?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE

1.

!S:HP:QR&?&>KAU:HAU;@UG\&WPNBPE\&:KA?&ULAQDNUE\N&?A;AHA\N&
unijnymi, w tym:
- ?A;AHA&K<UP:QDN&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&:>AKDNW&:&standard minimum,
- ?A;AHA&K<UP:QDN&;?AP;&N&PNGHE;JKE\NPADBN&

Wniosek
o dofinansowanie
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0KE@GKNW\&UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UPN:;JW&&&&&&&&&&&&&&&&
:&H:^NPAP;:UAPNGI&UE>GLPN:PGS:&PA&>:H;@AUNG&NP;@KWJDBNY
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
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U&@E\&H:;@X>P:QDN&HOA&:;<= ?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?
- ?A;AHA&?K<UP:UAM:PGS:&K:?U:BWY

2.

!S:HP:QR&?&>KAU:HAU;@UG\&&JKAB:UE\I&
U&@E\&?&>K?G>N;A\N&W;@AUE&-KAU:&?A\<UNGf&>W=OND?PEDFY
!S:HP:QR&?&?A;AHA\N&H:@ED?CDE\N&>:\:DE&>W=OND?PGBY

3.

4.

5.

!S:HP:QR&?&:H>:UNGHPN\&PAK?XH?NG\&?HG^NPN:UAPE\&U&H:JW\GPDNG&
pn. Krajowe Ramy Strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na
lata 2014-2020 aBGMGON&H:@ED?EcY

4?E&>K:BGJ@&BG;@&?S:HPE&?&/?D?GS<L:UE\&(>N;G\&&(;N&-KN:KE@G@:UEDF&
RPO WO 2014-2020 T *j/c&aH:JW\GP@&AJ@WAOPE&PA&H?NGf&:SL:;?GPNA&
konkursu - UGK;BA&>K?EBX@A&>K?G?&!AK?CH&':BGU<H?@UA&(>:O;JNGS:&
pDFUALC&PK&smm`678i&?&HPNA&8h&D?GKUDA&678i&KY&?&><VPY&?\NAPA\NcI w
tym w zakresie m.in.:
!
grup docelowych,
!
@E><U&>K:BGJ@WI
!
ON\N@<U&N&:SKAPND?Gf&U&KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U&aBGMGON&H:@ED?EcI
!
UAKWPJ<U&N&>OAP:UAPGS:&?AJKG;W&;@:;:UAPNA&DK:;;^NPAPDNPSW&aBGQON&H:@ED?EcI
!
H:>W;?D?AOPGB&\AJ;E\AOPGB&UAK@:QDN&?AJW>N:PEDF&QK:HJ<U&
@KUALEDF&BAJ:&n&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDF&aBGQON&H:@ED?EcI
!
UAKWPJ<U&;@:;:UAPNA&W>K:;?D?:PEDF&^:K\&K:?OND?APNA&
UEHA@J<UI
!
\AJ;E\AOPGS:&n&>:?N:\W&H:^NPAP;:UAPNA&p*&UEHA@J<U&
kwalifikowalnych na poziomie projektu,
!
\AJ;E\AOPGS:&n&>:?N:\&H:^NPAP;:UAPNA&DALJ:UN@GSo
UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDF&PA&>:?N:\NG&>K:BGJ@W&aQK:HJN&
p*&t&GUGP@WAOPG&U;><L^NPAP;:UAPNG&?&=WHMG@W&>Af;@UAcI
!
\NPN\AOPGS:&UJLAHW&ULA;PGS:&=GPG^NDBGP@A&BAJ:&n&
UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI
- \NPN\AOPGB&N&\AJ;E\AOPGB&UAK@:QDN&>K:BGJ@W&a-.gc&aBGQON&
dotyczy).

J:PNGD?P:QDN& ;>GLPNGPNA& :HP:;?CDEDF& ;NX& H:& @GS:& JKE@GKNW\& UAKWPJ<U& BAJNG& \W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNG, lub/i
b) J:PNGD?P:QDN& W?E;JAPNA& NP^:K\ADBN& N& UEBAQPNGf& UC@>ONU:QDN& H:@ED?CDEDF& ?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
a)

Wniosek
o dofinansowanie
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Wniosek
o dofinansowanie
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Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE
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6.

!S:HP:QR&?&:JKGQO:PE\&PA&HAPE&K:J&1O"'AF*-&("#"'("*8*GA)J.+&A*
zdrowia RPO WO 2014-2020 aBGMGON&H:@ED?EcY

Wniosek
o dofinansowanie
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!"#$%"&'(2343%5/9+)%(UNIWERSALNE

1.

2.

3.

-K:BGJ@&;JNGK:UAPE&H:&:;<=&^N?ED?PEDF&&\NG;?JABCDEDF&U&K:?W\NGPNW&
0:HGJ;W&4EUNOPGS:&N`OW=&&>KADWBCDEDF&&N`OW=&WD?CDEDF&;NX&PA&@GKGPNG&
U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:&a)GMGON&H:@ED?EY&0KE@GKNW\&\:MG&?:;@AR&
W;?D?GS<L:UN:PG&U&KA\ADF&>:;?D?GS<OPEDF&J:PJWK;<UcY
-K:BGJ@&;JNGK:UAPE&H:&>:H\N:@<UI&J@<KEDF&;NGH?N=A`:HH?NAL&?PABHWBG&
;NX&&PA&@GKGPNG&U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:Y&a&)GMGON&H:@ED?EY&0KE@GKNW\&
\:MG&?:;@AR&W;?D?GS<L:UN:PG&U&KA\ADF&>:;?D?GS<OPEDF&J:PJWK;<UcY
Wnioskodawca w okresie realizacji prowadzi biuro projektu (lub
>:;NAHA&;NGH?N=XI&^NONXI&HGOGSA@WKXI&:HH?NAL&D?E&NPPC&>KAUPNG&H:?U:O:PC&
^:K\X&:KSAPN?ADEBPC&H?NALAOP:QDN&>:H\N:@Wc&PA&@GKGPNG&U:BGU<H?@UA&
:>:O;JNGS:&?&\:MONU:QDNC&WH:;@X>PNGPNA&>GLPGB&H:JW\GP@ADBN&
UHKAMAPGS:&>K:BGJ@W&:KA?&?A>GUPNABCDG&WD?G;@PNJ:\&>K:BGJ@W&
\:MONU:QR&:;:=N;@GS:&J:P@AJ@W&?&JAHKC&>K:BGJ@WY

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

BG?U?SOXHPE

]G?U?SOXHPE

]G?U?SOXHPE

0KE@GKNW\&UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UPN:;JW&
:&H:^NPAP;:UAPNGI&UE>GLPN:PGS:&PA&>:H;@AUNG&NP;@KWJDBNY
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN& ;>GLPNGPNA& :HP:;?CDEDF& ;NX& H:& @GS:& JKE@GKNW\& UAKWPJ<U& BAJNG& \W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN& W?E;JAPNA& NP^:K\ADBN& N& UEBAQPNGf& UC@>ONU:QDN& H:@ED?CDEDF& ?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena krE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

%?NALAPNA&>:HGB\:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&>K?ED?EPNABC&;NX&H:&K:?UNC?EUAPNA&>K:=OG\<U&
KGSN:PAOPEDFY&!A;@:;:UAPNG&U`U&JKE@GKNW\&?UNXJ;?E&G^GJ@EUP:QR&UEJ:K?E;@APNA&>:\:DE&
w U:BGU<H?@UNG&:>:O;JN\Y
-K:BGJ@&BG;@&KGAON?:UAPE&PA&@GKGPNG&U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:Y
Wniosek
o dofinansowanie

4.

5.

0UAON^NJ:UAOP:QR&UEHA@J<U&>K:BGJ@W

Wniosek o
dofinansowanie

25

]G?U?SOXHPE

]G?U?SOXHPE

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN& ;>GLPNGPNA& :HP:;?CDEDF& ;NX& H:& @GS:& JKE@GKNW\& UAKWPJ<U& BAJNG& \W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNG, lub/i
b) J:PNGD?P:QDN& W?E;JAPNA& NP^:K\ADBN& N& UEBAQPNGf& UC@>ONU:QDN& H:@ED?CDEDF& ?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
';?E;@JNG&UEHA@JN&>OAP:UAPG&U&?UNC?JW&?&KGAON?ADBC&>K:BGJ@Wl&
-;C&KADB:PAOPG&N&&PNG?=XHPG&H:&KGAON?ADBN&DGO<U&>K:BGJ@WI
-;C&?S:HPG&?&,AKE^NJA@:KG\&\AJ;E\AOPEDFI&H:>W;?D?AOPEDF&DGP&@:UAK<U&N&W;LWS&@E>:UEDF&
a>:U;?GDFPNG&UE;@X>WBCDEch) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru
>K:BGJ@<UI&HOA&J@<KEDF&:DGPA&>K?G>K:UAH?:PA&?:;@APNG&U&KA\ADF&#GSN:PAOPGS:&-K:SKA\W&
(>GKADEBPGS:&':BGU<H?@UA&(>:O;JNGS:&678k-6767&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&*WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:,
-;C&?S:HPG&?G&;@:sownymi cenami rynkowymi,
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-;C&?S:HPG&?&'E@ED?PE\N&w zakresie kwalifikowalnoQDN&UEHA@J<U&U&KA\ADF&*WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:I&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&:KA?&jWPHW;?W&
/><BP:Qci na lata 2014-6767&:KA?&NPPE\N&:=:UNC?WBCDE\N&>K?G>N;A\N prawa.
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN& ;>GLPNGPNA& :HP:;?CDEDF& ;NX& H:& @GS:& JKE@GKNW\& UAKWPJ<U& BAJNG& \W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN& W?E;JAPNA& NP^:K\ADBN& N& UEBAQPNGf& UC@>ONU:QDN& H:@ED?CDEDF& ?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

#GAON?ADBA& >K:BGJ@W& \W;N& ?:;@AR& K:?>:D?X@A& PNG& ><VPNGB& PNM& \NG;NCD& :H& :KNGP@ADEBPGB& HA@E&
K:?;@K?ESPNXDNA&J:PJWK;W&U;JA?APGB&U&#GSWOA\NPNG&J:PJWK;WY
Beneficjent
po
zawarciu
umowy
lub
po
wydaniu
decyzji
o H:^NPAP;:UAPNG& >K:BGJ@W& \:MG& U& W?A;AHPN:PEDF& >K?E>AHJADF& UE;@C>NR& :& ?\NAPX& @GK\NPW&
K:?>:D?XDNA&KGAON?ADBNY

,GK\NP&K:?>:D?XDNA&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&aBGQON&H:@ED?Ec

6.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPG

%OA&
JKE@GKNW\&
>K?GUNH?NAP:&
\:MONU:QR&
>:?E@EUPGB&
:DGPE&
?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN& ;>GLPNGPNA& :HP:;?CDEDF& ;NX& H:& @GS:& JKE@GKNW\& UAKWPJ<U& BAJNG& \W;i
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN& W?E;JAPNA& NP^:K\ADBN& N& UEBAQPNGf& UC@>ONU:QDN& H:@ED?CDEDF& ?A>N;<U&
wniosku
o dofinansowanie projektu.
(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W&U& D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

Kryteria merytoryczne (punktowane)
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

1.

-:@GPDBAL&'PN:;J:HAUDE&N`OW=&-AK@PGK<U&U&@E\&:>N;l
- ?A;:=<U&^NPAP;:UEDFI&BAJNG&UPNG;NG&H:&projektu Wnioskodawca i/lub
Partnerzy,
- >:@GPDBALW&JAHK:UGS:&'PN:;J:HAUDE&N`OW=&-AK@PGK<U&&&N&;>:;:=W&BGS:&
wykorzystania w ramach projektu,

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-5 pkt

6
]AHA& ;NXI& D?E& 'PN:;J:HAUDA& N`OW=& -AK@PGK?E& >:;NAHABC& ?H:OP:QR& NP;@E@WDB:PAOPCI&
:KSAPN?ADEBPCI& ^NPAP;:UCI& @GDFPND?PC& N& JAHK:UC& H:& KGAON?ADBN& >K:BGJ@W& UEJKAD?ABCDC&
poza wymogi formalne, SUAKAP@WBCDC& ;@A=NOPG& ?AK?CH?APNG& >K:BGJ@G\& a?S:HPNG& ?&
>K?EBX@E\N&DGOA\NcY
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
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- >:@GPDBALW&@GDFPND?PGS:&U&@E\&;>K?X@:UGS:&N&UAKWPJ<U&O:JAO:UEDF&
'PN:;J:HAUDE&N`OW=&-AK@PGK<U&&N&;>:;:=W&BGS:&UEJ:rzystania w ramach
projektu.

2.

3.

4.

%:QUNAHD?GPNG&'PN:;J:HAUDE&N`OW=&-AK@PGK<U&
?&WU?SOXHPNGPNG\&H:@EDFD?A;:UGB&H?NALAOP:QDNl
- w obszarze merytorycznym wsparcia projektu (zakres tematyczny),
- na rzecz grupy docelowej,
- PA&:JKGQO:PE\&:=;?AK?G&@GKE@:KNAOPE\I&PA&&J@<KE\&=XH?NG&KGAON?:UAPE&
projekt.

,KA^P:QR&H:=:KW&N&:>N;W&?AHAf&>K?GUNH?NAPEDF&H:&KGAON?ADBN&U&KA\ADF&
projektu.

-:>KAUP:QR&;>:K?CH?GPNA&=WHMG@W&>K:BGJ@WY

a)
b)

J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&
\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
J:PNGD?P:QDN& W?E;JAPNA& NP^:K\ADBN& N& UEBAQPNGf& UC@>ONU:QDN& H:@ED?CDEDF&
?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY

/>KAUH?A& ;NXI& D?E& 'PN:;J:HAUDA& N`OW=& -AK@PGK?E& >:;NAHABC& H:QUNAHD?GPNG&
?& WU?SOXHPNGPNG\& H:@EDFD?A;:UGB& H?NALAOP:QDN& U& :=;?AK?G& \GKE@:KED?PE\& U;>AKDNA&
>K:BGJ@WI& PA& K?GD?& SKW>E& H:DGO:UGB& :KA?& PA& :=;?AK?G& @GKE@:KNAOPE\I& PA& J@<KE\& =XH?NG&
realizowany projekt.
Wniosek
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Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

27

3

3

2

0-5 pkt

0-10 pkt

0-10 pkt

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&
\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN& W?E;JAPNA& NP^:K\ADBN& N& UEBAQPNGf& UC@>ONU:QDN& H:@ED?CDEDF&
?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY
-K?GH\N:@:UG&JKE@GKNW\&=AHA&;NX&U&?AJKG;NGl
->KAUNHL:U:QDN&H:=:KW&?AHAf&U&J:P@GJQDNG&?AL:M:PEDF&DGO<U&>K:BGJ@WI
-:>N;W&>OAP:UAPGS:&;>:;:=W&KGAON?ADBN&?AHAfI&U&@E\&KADB:PAOP:QDN&FAK\:P:SKA\W&
H?NALAf&a>:H?NAL&?AHAPNAI&O:SNJA&N&DFK:P:O:SNA&H?NALAf&cI
- AHGJUA@P:QDN&KGAON?:UAPEDF&H?NALAf&H:&>:@K?G=&SKW>E&H:DGO:UGB&
-sposobu realizADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&;?AP;&N&PNGHE;JKE\NPADBNI&&&U&@E\&H:;@X>P:QDN&HOA&
:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NI&
-W?A;AHPNGPNA&UE=:KW&>AK@PGK<U&H:&KGAON?ADBN&>:;?D?GS<OPEDF&?AHAf&a:&NOG&H:@ED?EcI
-;>:;:=WI&U&BAJN&?:;@APNG&?ADF:UAPA&@KUAL:QR&KG?WO@A@<U&>K:BGJ@W&a:&NOG dotyczy).
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&
\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN& W?E;JAPNA& NP^:K\ADBN& N& UEBAQPNGf& UC@>ONU:QDN& H:@ED?CDEDF&
?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY
'&>K?GH\N:@:UE\&JKE@GKNW\&=AHA&;NX&>:>KAUP:QR&;>:K?CH?GPNA&=WHMG@W&>K:BGJ@WI&
w tym:
-;?D?GS<L:U:QR&JAOJWOADBN&J:;?@<UI
->:>KAUP:QR&?AL:M:PEDF&BGHP:;@GJ&\NAKE&HOA&>:;?D?GS<OPEDF&?AHAfI
->:>KAUP:QR&KADFWPJ:UC&;>:K?CH?GPNA&=WHMG@W&>K:BGJ@WI
-;?D?GS<L:U:QR&W?A;AHPNGPNA&UEHA@J<U&U&KA\ADF&JU:@&KED?AL@:UEDF&a:&NOG&H:@ED?EcI
-@KA^P:QR&H:=:KW&U;JAVPNJ<U&HOA&K:?OND?GPNA&JU:@&KED?AL@:UEDF&N&H:JW\GP@<U&
>:@UNGKH?ABCDEDF&NDF&UEJ:PAPNG&a:&NOG&H:@ED?EcI
-VK<HLA&^NPAP;:UAPNA&UJLAHW&ULA;PGS:Y

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
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Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:& @GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&
\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN& W?E;JAPNA& NP^:K\ADBN& N& UEBAQPNGf& UC@>ONU:QDN& H:@ED?CDEDF&
?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY
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KRYTERIUM NEGOCJACYJNE - UNIWERSALNE
01'()23#2$!&47(03&'9':(&(-+003&'9':("-+()+(fgPh-2020
iI(XLJZKI>GE>U(C=BD><WSX(XLYE>=;GLK[(X(W=LYE>(CBI;<BG<A=?BXLUj
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Kryterium negocjacyjne M uniwersalne (TAK/NIE)
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5
0KE@GKNW\&UGKE^NJ:UAPG&PA&G@A>NG&PGS:DBADBN&>K?G?&>K?GU:HPND?CDGS:&0:\N;BN& (DGPE&-K:BGJ@<U&
(KOP). W ramach weryfikacji kryterium sprawdzeniu podlega czy:

1.

-K:BGJ@&;>GLPNA&
warunki postawione
>K?G?&:DGPNABCDEDF&OW=&
Wniosek
>K?GU:HPND?CDGS:&
o dofinansowanie
Komisji Oceny
-K:BGJ@<UY

]G?U?SOXHPE

1.

H:& UPN:;JW& ?:;@ALE& U>K:UAH?:PG& ?\NAPE& UE\ASAPG& >K?G?& :DGPNABCDEDF& & & U kartach
:DGPE&OW=&>K?G?&>K?GU:HPND?CDGS:&0(-&UEPNJABCDG&?&W;@AOGf&PGS:DBADEBPEDFI&

2.

>:HD?A;&PGS:DBADBN&0(-&W?E;JALA&UE\ASAPG&UEBAQPNGPNA&N&NP^:K\ADBG&:H&UPN:;J:HAUDEI&

3.

do wniosku wprowadzono zmiany nieuzgodnione w ramach negocjacji.

)GQON& :H>:UNGHV& PA& >E@APNA& 8-2 jest pozytywna, a na pytanie 3 negatywna, kryterium zostanie
uznane za speLPN:PG&N&>K:BGJ@&:@K?E\A&:DGPX&>:?E@EUPCY&1PPA&PNM&U;JA?APA&>:UEMGB&:H>:UNGHV&
PA& J@<KGJ:OUNGJ& ?& >E@Af& ;JW@JWBG& & :DGPC& & PGSA@EUPC& N& & =KAJNG\& \:MONU:QDN& H:^NPAP;:UAPNA&
projektu.
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+Q(-"&+"#$%$+)'(N("-+()+(fgPh-2020
KONKURENCYJNY RYNEK PRACY
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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+V(C=EB=LW>WBX;

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

>?@+!"#$%&'()*(+'(%,-,%(+,./0+1,',.#(*2)$)3+04'+15()$
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

1

1.

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

2

3

'PN:;J:HAUDA&N`OW=&-AK@PGK&>:;NAHA&\NPN\W\&HUWOG@PNG&H:QUNAHD?GPNG&U&:=;?AK?G&AJ@EUN?ADBN&
?AU:H:UGB&:;<=&>:?:;@ABCDEDF&=G?&>KADEY

Wniosek
o dofinansowanie

Charakter
kryterium
W/B
4

2.

3.

D:&PAB\PNGB&mmn&HOA&:;<=&U&UNGJW&i7&OA@&N&UNXDGBI
co najmniej 39% dla kobiet,
D:&PAB\PNGB&mmn&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NI&
D:&PAB\PNGB&m9&n&HOA&:;<=&:&PN;JNDF&JUAON^NJADBADF1,
D:&PAB\PNGB&m7&n&&&HOA&:;<=&HLWS:@KUAOG&=G?K:=:@PEDF&I
D:&PAB\PNGB&km&n&&HOA&:;<=&PNGJUAON^NJWBCDEDF&;NX&H:&MAHPGB&?&>:UEM;?EDF&SKW>&
docelowych.

2KW>X&H:DGO:UC&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&:;:=E&PAOGMCDG&H:&D:&PAB\PNGB&BGHPGB&?&>:PNM;?EDF&SKW>l
a) (;:=E&>:UEMGB&&i7&K:JW&MEDNAb
b) Kobiety;
c)
(;:=E&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&b
d) Osoby o niskich kwalifikacjach2;
e) (;:=E&HLWS:@KUAOG&=G?K:=:@PGb
f)
(;:=E&>:;NAHABCDG&D:&PAB\PNGB&BGHP:&H?NGDJ:&H:&h&K:JW&MEDNA&OW=&D:&PAB\PNGB&BGHP:&
H?NGDJ:&PNG>GLP:;>KAUPG&H:&89&K:JW&MEDNAb&
g) Migranci powrotni i imigranci.

1

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

(;:=E&>:;NAHABCDG&UEJ;?@ALDGPNG&PA >:?N:\NG&H:&1/4*%&m&ULCD?PNG&ado >:?N:\W&UEJ;?@ALDGPNA&>:PAHSN\PA?BAOPGS:&ULCD?PNGc.
(;:=E&>:;NAHABCDG&UEJ;?@ALDGPNG&PA&>:?N:\NG&H:&1/4*%&m&ULCD?PNG&a&H:&>:?N:\W&UEJ;?@ALDGPNA&>:PAHSN\PA?BAOPGS:&ULCD?PNGc
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5

]G?U?SOXHPy

/JW@GD?PA& KGAON?ADBA& H?NALAf& U& :=;?AK?G& AJ@EUN?ADBN& ?AU:H:UGB& :;<=&
>:?:;@ABCDEDF& =G?& ?A@KWHPNGPNA& UE\ASAI& A=E& =ELE& :PG& >K:UAH?:PG& >K?G?&
>:H\N:@E& >:;NAHABCDG& & H:QUNAHD?GPNG& U& @E\& ?AJKG;NGY& & %UWOG@PN& :JKG;&
H:QUNAHD?GPNA& 'PN:;J:HAUDE& N`& OW=& -AK@PGKA& & U& KGAON?ADBN& ?AHAf& U& ?AJKG;NG&
AJ@EUN?ADBN& ?AU:H:UGB& :;<=& & >:?:;@ABCDEDF& =G?& ?A@KWHPNGPNA& BG;@& :JKG;G\&
minimalnym do zapewnienia uczestnikom wsparcia adekwatnego do ich
potrzeb.

]G?U?SOXHPy

Zgodnie
&* \9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ*
&*
6-&("#AF*
P+.-)D8*
36+.CAHG)(AR.*
46'-6G&6*
/C.#A%&'AR.*
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020I&1!&#-(&?:=:UNC?WBG&;NX&;@:;:UAR&
\GDFAPN?\E& ?A>GUPNABCDGI& NM& >K:BGJ@E& KGAON?:UAPG& U& ?AJKG;NG& AJ@EUN?ADBN&
?AU:H:UGB& WU?SOXHPNABC& JKE@GKNA& UE=:KW& >K:BGJ@<U& :JKGQOABCDG& \NPN\AOPE&
>:?N:\& JKE@GKNW\& G^GJ@EUP:QDN& ?A@KWHPNGPN:UGBI& @BY& :H;G@GJ& :;<=&
>:HGB\WBCDEDF& >KADX& >:& ?AJ:fD?GPNW& WH?NALW& U& >K:BGJDNGY& />GLPNGPNG&
>K?GH\N:@:UGS:& JKE@GKNW\& =XH?NG& UGKE^NJ:UAPG& & U& :JKG;NG& KGAON?ADBN&
>K:BGJ@W&N&>:&BGS:&?AJ:fD?GPNWY&

]G?U?SOXHPE

Zgodnie z \9J9%&'9F(*8*&")+AG(A*+A"O(&"%H(*C+&A-G(S8&(SQ*&*6-&("#AF*P+.-)D8*
36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* +9')6* C+"%9* '"* O"J"* ,=>]2020, IZ RPO ?:=:UNC?WBG&;NX&;@:;:UAR&\GDFAPN?\E&?A>GUPNABCDGI&NM&>K:BGJ@E&
KGAON?:UAPG&U&?AJKG;NG&AJ@EUN?ADBN&?AU:H:UGB&WU?SOXHPNABC&UELCD?PNG&SKW>E&
H:DGO:UG& ?PABHWBCDG& ;NX& U& PAB@KWHPNGB;?GB& ;E@WADBN& PA& KGSN:PAOPE\& KEPJW&
pracy, zdefiniowane w danym krajowym i regionalnym PO. _("R'.&"*89&8"KI*
C.J+&AN* (* C.JA'%H"#D8* .NG&"+D8<GA)J.+D8* .NHSJ9%7* [10* \0* ,=>]-2020
U;JA?WBG& PA& ?K<MPND:UAPC& ;E@WADBX& J:=NG@& N& \XMD?E?P& U& :=;?AKADF& MEDNA&
;>:LGD?P:-gospodarczego m.in. PNM;?C& >K?GH;NX=N:KD?:QR& UQK<H& J:=NG@Y&

-K:BGJ@&?AJLAHA&PA&?AJ:fD?GPNG&BGS:&KGAON?ADBN&B?EZ\GEbKE>(<=LW>=EAU(>T><WLXGBVKE zatrudnieniowej
iEGTB=UADZK>\B(B(BH?>W<A(AKI>?WGE<SX8(<WS=IL(X(B<=>?E>(HB(W=I>K[(UE>?EbKL(G;?WbCADZKLK[(CB(HGEA8(
X(<WS=LU(I;<BlKILaE(AHIE;J(X(C=BD><KE>(CBHDbaE(I;W=AHGE>GE>j na poziomie:
!
!
!
!
!
!

Definicja
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%:>W;?D?A&;NX&WH?NAL&:;<=I&J@<KG&PNG&?:;@ALE&WBX@G&U&>J@&Ac&- ScI&>K?E&D?E\&PNG&\:SC&:PG&;@AP:UNR&
wNXDGB&PNM&87n&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WY&

4.

5.

';>AKDNG&:^GK:UAPG&WD?G;@PNJ:\&>K:BGJ@WI&;@AP:UN&:H>:UNGHV&PA&;>GDE^NJX&UGUPC@K?KGSN:PAOPC&
a#GSN:PAOPA&/@KA@GSNA&1PP:UADBN&':BGU<H?@UA&(>:O;JNGS:&H:&K:JW&6767I&?ALCD?PNJ&PK&8&H:&pDFUALE&
PK&i6i7&!AK?CHW&':BGU<H?@UA&?&HPNA&8&ON>DA&678k&KYcY&%:&:=;?AK<U&K:?U:jowych w woj. opolskim
W?PAPEDF&\YNPY&BAJ:&JOWD?:UG&N&>:@GPDBAOPNG&JOWD?:UGI&WU?SOXHPNABCDG&@GDFP:O:SNG&N&UNGH?G&
KGSN:PAOPC&PAOGMC&\YNPY&DFG\ND?PEI&=WH:UOAPE&UKA?&?&>K?G\E;LG\&\NPGKAOPE\&N&W;LWSA\N&
budowlanymi, maszynowy i elektroTmaszynowy, paliwowo-energetyczny, rolno-;>:MEUD?EI&
drzewno->A>NGKPND?EI&U&@E\&>K?G\E;L&\G=OAK;JNI&\G@AO:UE&N&\G@AOWKSND?PE&:KA?&W;LWSN&\GHED?PG
N&KGFA=NON@ADEBPGI&W;LWSN&@WKE;@ED?PGI&@KAP;>:K@&N&O:SN;@EJAY

';?E;DE&WD?G;@PNDE&>K:BGJ@W&?:;@APC&:=BXDN&1PHEUNHWAOPE\&-OAPG\&%?NALAPNA&a?A&UEBC@JNG\&:;<=
>:;NAHABCDEDF&AJ@WAOPG&1-%cY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPy

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPy
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)GHP:D?GQPNG& :;:=E& >:UEMGB& i7& K:JW& MEDNA& ;@AP:UNC& SKW>X& ;>:LGD?PC&
H:QUNAHD?ABCDC& ;?D?GS<OPEDF& @KWHP:QDN& ?G& ?PAOG?NGPNG\& N& W@K?E\APNG\&
?A@KWHPNGPNAY& 'EPNJA& @:& \YNPY& ?& PNGDFXDN& >KAD:HAUD<U& H:& ?A@KWHPNAPNA& :;<=&
;@AK;?EDFI& J@<KG& ;C& >:;@K?GSAPG& BAJ:& >KAD:UPNDE& \PNGB& UEHABPN& N& S:K?GB&
wykwAON^NJ:UAPNY& !& >WPJ@W& UNH?GPNA& H:;@X>P:QDN& H:& KEPJW& >KADE& N& ;@:>PNA&
AJ@EUP:QDN& ?AU:H:UGB& BGHPC& ?& PAB=AKH?NGB& \AKSNPAON?:UAPEDF& SKW>&
;>:LGD?PEDF& ;C& :;:=E& PNG>GLP:;>KAUPGY& 2L<UPE\& D?EPPNJNG\& GJ:P:\ND?PGB&
\AKSNPAON?ADBN& :;<=& PNG>GLP:;>KAUPEDF& BG;t brak popytu PA& NDF& >KADXI& a
D?EPPNJNG\&>:?AGJ:P:\ND?PE\I&OXJ&>KAD:HAUD<U&>K?GH&?A@KWHPNAPNG\&@AJNDF&
:;<=& UEPNJABCDE& ?& >K?ED?EP& \GP@AOPEDFY& )GHP:D?GQPNG& ?S:HPNG& ?& #-(& '(&
2014-6767I& :;:=E& :& UEJ;?@ALDGPNW& SN\PA?BAOPE\& N& PNM;?E\I& ?A;AHPND?E\&
?AU:H:UE\& :KA?& QKGHPN\& :S<OP:J;?@ALDCDE\& ;@AP:UNC& heI9n&
zarejestrowanych bezrobotnych (stan na 30.06.2014 r.), natomiast osoby
HLWS:@KUAOG& =G?K:=:@PG& I& ;@AP:UNC& >:PAH&>:L:UX& OND?=E& :;<=& >:?:;@ABCDEDF&
U& KGBG;@KADF& >W>Y& (=BXDNG& U;>AKDNG\& :;<=I& ?& J@<KGBQ& ?& UE\NGPN:PEDF& SKW>I&
U&;>:;<=&;?D?GS<OPE&H:QUNAHD?ABCDEDF&&@KWHP:QDN&?&UGBQDNG\&=CHV&>:UK:@G\&
PA&KEPGJ&>KADE&U>LEPNG&>:?E@EUPNG&PA&NDF&;E@WADBX&;>:LGD?P:-GJ:P:\ND?PC&D:&
>K?GL:ME&;NX&?PAD?CD:&PA&KGSN:PAOPE&KEPGJ&>KADEY&&&
-:PAH@:& ?G& U?SOXHW& PA& PNGJ:K?E;@PG& >K:SP:?E& HG\:SKA^ND?PG& HOA&
wojew<H?@UA&:>:O;JNGS:&>K?E&WH?NGOAPNW&&U;>AKDNA&>KG^GK:UAPG&=XHC&&:;:=E&
>:;NAHABCDG& D:& PAB\PNGB& BGHP:& H?NGDJ:& H:& h& K:JW&MEDNA& OW=& DN& PAB\PNGB& BGHP:&
H?NGDJ:&PNG>GLP:;>KAUPG&H:&89&K:JW&MEDNA&N&&\NSKAPDN&>:UK:@PN&N&N\NSKAPDNY
!& WUASN& PA& >:UEM;?G& U;>AKDNG& JNGK:UAPG& H:& >:?:;@ALEDF& SKW>& ?:;@ABG&
ograniczone do minimum.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie real(&"%H(*C+&A-G(S8&(SQ*&*6-&("#AF*P+.-)D8*
36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* +9')6* C+"%9* '"* O"J"* ,=>]2020I&1!&#-(&?:=:UNC?WBG&;NX&;@:;:UAR&\GDFAPN?\E&?A>GUPNABCDGI&NM&>K:BGJ@E&
KGAON?:UAPG& U& ?AJKG;NG& AJ@EUN?ADBN& ?AU:H:UGB& WU?SOXHPNABC& ;>GDE^NJX&
weUPC@K?KGSN:PAOPCI& U& @E\& KGSN:PAOPG& NP@GONSGP@PG& ;>GDBAON?ADBGI& =KAPMG&
zidentyfikowane jako kluczowe dla rozwoju KGSN:PW&OW=&?AU:HE&PAHUEMJ:UG&i
HG^NDE@:UG&U&KGSN:PNGI&U&@E\&>K?E&WMEDNW&P>Y&KGSN:PAOPEDF&N&JKAB:UEDF&=AHAf&
KEPJW& >KADEY& 1!& #-(& ?A>GUPNABC& K<UPNGM& \GDFAPN?\E& SUAKAP@WBCDGI& NM&
;?J:OGPNA&;C&?S:HPG&?G&?HNASP:?:UAPE\N&>:@K?G=A\N&N&>:@GPDBALG\&WD?G;@PNJA&
projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy.
Zgodnie z \9J9%&'9F(*8*&")+AG(A*+A"O(&"%H(*C+&A-G(S8&(SQ*&*6-&("#AF*P+.-)D8*
36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* +9')6* C+"%9* '"* O"J"* ,=>]2020, udzielanie wsparcia w ramach >K:BGJ@W&JAMH:KA?:U:&BG;@&>:>K?GH?:PG&
NHGP@E^NJADBC& >:@K?G=& WD?G;@PNJA& >K:BGJ@W& a>:UEM;?G& PA;@C>N& >:>K?G?&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
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6.

p;LWSN&;?J:OGPN:UG&KGAON?:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;C&QUNAHD?:PG&>K?G?&NP;@E@WDBG&>:;NAHABCDG&U>N;&
H:&#GBG;@KW&1P;@E@WDBN&/?J:OGPN:UEDF&>K:UAH?:PGS:&>K?G?&':BGU<H?JN&pK?CH&-KADE&ULAQDNUE&?G&
U?SOXHW&PA&;NGH?N=X&NP;@E@WDBN&;?J:OGPN:UGBY&*^GJ@G\&;?J:OGPNA&BG;@&uzyskanie kwalifikacji lub nabycie
kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu
\9J9%&'9%7*`('(GJ+"*X'T+"GJ+6)J6+9*(*[.&8.H6*8*&")+AG(A*F.'(J.+.8"'("*C.GJSC6*+&A%&.8AR.*
+A"O(&"%H(*C+.R+"FD8*.CA+"%9H'9%7*'"*O"J"*,=>]-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest
JAMH:KA?:U:&UGKE^NJ:UAPG&>:>K?G?&>K?G>K:UAH?GPNG&:H>:UNGHPNGS:&NDF&;>KAUH?GPNA&aP>Y&U&^:K\NG&
egzaminu).

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPy

7.

';>AKDNG&U&>:;@ADN&;@AME&KGAON?:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&?S:HPG&BG;@&?&?AOGDGPNG\&#AHE&?&HPNA&
87&\AKDA&678k&KY&U&;>KAUNG&KA\&BAJ:QDN&;@AME&:KA?&-:O;JN\N&#A\A\N&)AJ:QDN&-KAJ@EJ&N&/@AMEY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPy

8.

!AAPSAM:UAPNG&@KGPGKA&>KADE&BG;@&:=ONSA@:KEBPG&U&>K?E>AHJW&&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&
:;:=E&PNG>GLP:;>KAUPGB&UE\ASABCDGB&BGS: asysty.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE
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zastosowanie IPD rozumianego jako proces diagnostyczno-U;><L>KADWBCDEI&
J@<KE&WU?SOXHPNA&\YNPY&HNASP:?:UAPNG&>:@K?G=I&U&@E\&>:@K?G=&;?J:OGPN:UEDFI&
predE;>:?EDBN& :;:=:U:QDN:UEDF& N& \:MONU:QR& H:;J:PAOGPNA& ?AU:H:UGS:&
uczestnika.
Zgodnie z \9J9%&'9F(* * 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ*
z udzi"#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* +9')6*
pracy na lata 2014-2020 oraz pismem MIR znak: DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1
?& HPY& 7e& ON>DA& 678i& KY& 1!& #-(& WU?SOXHPNA& \GDFAPN?\E& SUAKAP@WBCDG&
G^GJ@EUP:QR& U;>AKDNA& U& >:;@ADN& ;?J:OGf& >:>K?G?& ?A>GUPNGPNGI& NM& szkolenie
=XH?NG& >K:UAH?NL:& H:& W?E;JAPNA& JUAON^NJADBN& OW=& PA=EDNA& J:\>G@GPDBN&
>:@UNGKH?:PEDF& :H>:UNGHPN\& H:JW\GP@G\& N& JAMH:KA?:U:& =XH?NG& @:&
weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia
przyswojonej wiedzy lub uzyskania kwalifikacji czy kompetencji np. w formie
egzaminu.
Zgodnie z \9J9%&'9F(*8*&")+AG(A*+A"O(&"%H(*C+&A-G(S8&(SQ*&*6-&("#AF*P+.-)D8*
36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* +9')6* C+"%9* '"* O"J"* ,=>]2020 1!&#-(&?A>GUPNAI&NM&U;>AKDNG&;>GLPNA&>:H;@AU:UG&UE\:SN&?A>GUPNABCDG&
wysoki stAPHAKH& ;@AMW& >:>K?G?& ?A>GUPNGPNG& \YNPYI& NM& ;@AM& :H=EUA& ;NX& PA&
>:H;@AUNG&W\:UE&aucI&?AHAPNA&UEJ:PEUAPG&U&KA\ADF&;@AMW&;C&UEJ:PEUAPG&
U& KA\ADF& >K:SKA\W& ;@AMW& aucI& ;@AME;@A& UEJ:PWBG& ;U:BG& :=:UNC?JN& >:H&
PAH?:KG\& :>NGJWPA& ;@AMW& aucI& >:& ?AJ:fD?GPNW& ;@AMW& BG;@& :>Kacowywana
:DGPAI&WU?SOXHPNABCDA&:;NCSPNX@G&KG?WO@A@E&:KA?&G^GJ@E&;@AMW&aucI&;@AM&@KUA&PNG&
JK<DGB&PNM&m&\NG;NCDG&aucY
Zgodnie z \9J9%&'9F(*8*&")+AG(A*+A"O(&"%H(*C+&A-G(S8&(SQ*&*6-&("#AF*P+.-)D8*
36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* +9')6* C+"%9* '"* O"J"* ,=>]2020I& 1!& #-(& ?A>GUPNAI& NM& U& >K?E>AHJW& ?HNASP:?:UAPNA& >:@K?G=& osoby
?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&?A>GUPNAPG&BG;@&U;>AKDNG&@KGPGKA&>KADEI&PNG&HLWMGB&
PNM&6k&\NG;NCDGY

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6
0 pkt T projekt nie jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu SSD,
5 pkt- projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu SSD.
-:UEM;?G&JKE@GKNW\&?:;@APNG&?UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UG&UPN:;JW&
o dofinansowanie . Beneficjent zobligowany jest do jednoznacznego wskazania sposobu w jaki
projeJ@&BG;@&J:\>OG\GP@AKPE&?&NPNDBA@EUA\N&WBX@E\N&U&KA\ADF&>K:SKA\W&//%Y
Zgodnie z zapisami RPO WO na lata 2014-2020 >:>K?G?&JKE@GKNA&UE=:KW&>K:BGJ@<U&?:;@APNG&
?A>GUPN:PGI&NM&>KN:KE@G@:U:&@KAJ@:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&?AJLAHABCDG&G^GJ@EUP:QR&?A@KWHPNGPN:UC&
UEM;?C&PNM&UE\ASAPE&\NPN\AOPE&>K<SY
0 pkt- >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&G^GJ@EUP:QDN&?A@KWHPNGPN:UGB&UEM;?GB&PNM&UE\ASAPE&\NPN\AOPE&>K<SI
1 pkt- >K:BGJ@&&?AJLAHA&KGAON?ADBX&U;JAVPNJA&G^GJ@EUP:QDN&?A@KWHPNGPN:UGB&PA&>:?N:\NG&D:&PAB\PNGB&
:&87n&&UEM;?E\&PNM&UE\ASAPE&\NPN\AOPE&>K<S&HOA&JAMHGB&?&SKW>&H:DGO:UEDFI
2 pkt- >K:BGJ@&&?AJLAHA&KGAON?ADBX&U;JAVPNJA&G^GJ@EUP:QDN&?A@KWHPNGPN:UGB&PA poziomie co najmniej
:&67n&&UEM;?E\&PNM&UE\ASAPE&\NPN\AOPE&>K<S&HOA&JAMHGB&?&SKW>&H:DGO:UEDFI&
3 pkt- >K:BGJ@&&?AJLAHA&KGAON?ADBX&U;JAVPNJA&G^GJ@EUP:QDN&?A@KWHPNGPN:UGB&PA&>:?N:\NG&D:&PAB\PNGB&
:&m7n&&UEM;?E\&PNM&UE\ASAPE&\NPN\AOPE&>K<S&HOA&JAMHGB&?&SKW> docelowych,
4 pkt- >K:BGJ@&&?AJLAHA&KGAON?ADBX&U;JAVPNJA&G^GJ@EUP:QDN&?A@KWHPNGPN:UGB&PA&>:?N:\NG&D:&PAB\PNGB&
:&k7n&&UEM;?E\&PNM&UE\ASAPE&\NPN\AOPE&>K<S&HOA&JAMHGB&?&SKW>&H:DGO:UEDFI
5 pkt- >K:BGJ@&&?AJLAHA&KGAON?ADBX&U;JAVPNJA&G^GJ@EUP:QDN&?A@KWHPNGPN:Uej na poziomie co najmniej
:&i7n&&UEM;?E\&PNM&UE\ASAPE&\NPN\AOPE&>K<S&HOA&JAMHGB&?&SKW>&H:DGO:UEDFY
':BGU<H?@U:&:>:O;JNG&DFAKAJ@GKE?WBG&;NX&HWME\&?K<MPND:UAPNG\&;@:>E&=G?K:=:DNA&>:\NXH?E&
>:;?D?GS<OPE\N&>:UNA@A\NY&'S&;@APW&PA&H?NGf&m8Y86Y678h&KY&;@:>A&=G?K:=:DNA&HOA&DALGSo
U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:&UEPN:;LA&enY&gABUNXDGB&=G?K:=:@PEDF&U&J:fDW&SKWHPNA&678h&KY&
?AKGBG;@K:UAPEDF&=EL:&U&>:UNGDNG&>KWHPNDJN\&a8mIsncI&N&J:OGBP:l&SLW=D?EDJN\&a8mIkncI&=K?G;JN\&
a86IincI&PE;JN\&a86ncI&I&PA\E;L:U;JN\&a88I9ncY&
0 pkt- projekt nie jest skieK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&i7n&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPNG&D:&PAB\PNGB&
BGHPGS:&?&UEMGB&U;JA?APEDF&>:UNA@<U&b
1 pkt- >K:BGJ@&BG;@&&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&i7n&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPNG&D:&PAB\PNGB&
BGHPGS:&?&UEMGB&U;JA?APEDF&>:UNA@<U&b
2 pkt T projekt BG;@&&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&h7n&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPNG&D:&PAB\PNGB&
BGHPGS:&?&UEMGB&U;JA?APEDF&>:UNA@<Ub
3 pkt- >K:BGJ@&BG;@&&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&s7n&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPNG&D:&PAB\PNGB&
BGHPGS:&?&UEMGB&U;JA?APEDF&>:UNA@<Ub
4 pkt - >K:BGJ@&BG;@&&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&97n&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPNG&D:&PAB\PNGB&
BGHPGS:&?&UEMGB&U;JA?APEDF&>:UNA@<Ub

1.

Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach
programu SSD .

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 5

2.

!AL:MGPNG&G^GJ@EUP:QDN&?A@KWHPNGPN:UGB&UEM;?GB&PNM&UE\ASAPE&\NPN\AOPE&
>K<S&HOA&JAMHGB&?&SKW>&H:DGO:UEDF.

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-5

3.

-K:BGJ@&BG;@&;JNGK:UAPE&&D:&PAB\PNGB&H:&i7n&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPNG&
D:&PAB\PNGB&BGHPGS:&?&PNMGB&U;JA?APEDF&>:UNA@<Ul&>:UNA@W&>KWHPNDJNGS:I&
=K?G;JNGS:I&PE;JNGS:I&SLW=D?EDJNGS:I&PA\E;L:U;JNGS:Y
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3

0-5
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

4.

-K:BGJ@&;JNGK:UAPE&BG;@&D:&PAB\PNGB&H:&67n&:;<=&?A\NG;?JWBCDEDF&:=;?AKE&
wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. na gminy wskazane
w _("R'.&(A*89&8"KI*C.J+&AN*(*C.JA'%H"#D8*.NG&"+D8<GA)J.+D8*.NHSJ9%7*
RPO WO 2014-,=,=I*JHB*\.#%&9'I*_.F"G&.8(%AI*["-#D8I*!SN.8(%AI*
!"8"-&)(AI*Y(AJ+&I*a"N.+D8I*1"8#.8(%&)(I*M6N+&"I*a("#"I*Y.+T"'JD8I*
b"FN('.8(%AI*/).+.G&9%AI*Y"F(A''()I*Z8(A+%&D8I*M6NG&"*(*a+"'(%AB

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 5

6
5 pkt - >K:BGJ@&BG;@&&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&e7n&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPNG&D:&PAB\PNGB&
BGHPGS:&?&UEMGB&U;JA?APEDF&>:UNA@<UY
Zgodnie z [AR(.'"O'9F* 1+.R+"FAF* 0CA+"%9H'9F* \.HA8D-&J8"* Opolskiego na lata 2014-2020
?AJLAHA& ;NX& >KG\N:UAPNG& U;>AKDNA& ;JNGK:UAPGS:& H:& :;<=& ?A\NG;?JWBCDEDF& :=;?AKE& UNGB;JNG&
:& PABS:K;?GB& ;E@WADBN& K:?U:B:UGBY& (=;?AKE& @G& DFAKAJ@GKE?WBC& ;NX& J:PDGP@KADBC& PGSA@EUPEDF& ?BAUN;J&
K:?U:B:UEDFI&J@<KEDF&:SKAPND?GPNG&UE\ASA&NP@GKUGPDBN&>Af;@UA&OW=&KGSN:PWY&Przedmiotowy obszar
@:& @GKGPE& :& W@KWHPN:PE\& H:;@X>NG& H:& W;LWSI& DFAKAJ@GKE?WBCDG& ;NX& PNG& @EOJ:& ;LA=:& K:?UNPNX@C&
>K?GH;NX=N:KD?:QDNCI&AOG&K<UPNGM&UE;:JN\&=G?K:=:DNG\I&W=<;@UG\ N&?ASK:MGPNG\&HG>:>WOADBCY&
oABCD&PA&WUAH?G&>:UEM;?GI&H:HA@J:UG&>WPJ@E&=XHC&\:SLE&W?E;JAR&>K:BGJ@E&;JNGK:UAPG&H:l
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&BG;@&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&67&n&H:&:;<=&?A\NG;?JWBCDEDF&:=;?AKE&UNGB;JNG&:&
najtrudniejszej sytuacji rozwojowej;
5 pkt - BG;@& ;JNGK:UAPE& U& D:& PAB\PNGB& 67& n& H:& :;<=& ?A\NG;?JWBCDEDF& :=;?AKE& UNGB;JNG&
o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej.

5.

(;NCSPNXDNG&UAK@:QDN&U;JAVPNJA&M(%&N"*.GDNI*)JD+A*6&9G)"#9*)8"O(T()"%HA*C.*
opuszczeniu programu PA&>:?N:\NG&UEM;?E\&PNM&&UE\ASAPE&\NPN\AOPE&
>K<S&:JKGQO:PE&U&M(P%(A*8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*-O"*_&("#"'("*:B,*
RPO WO 2014-2020.

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-4
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Zgodnie z M(GJ$* 8G)"E'()D8* '"* C.&(.F(A* C+.HA)J6* -O"* _&("#"'("* :B,* [10* \0* ,=>]-2020 w ramach
>K:BGJ@W& :H;G@GJ& :;<=I& J@<KG& W?E;JALE& JUAON^NJADBG& & >:& :>W;?D?GPNW& >K:SKA\W& >:UNPNGP& UEP:;NR&
\NPN\W\& m7n& & :;<=& =G?K:=:@PEDF& N`OW=& =NGKPEDF& ?AU:H:U:& :=BX@EDF& U;>AKDNG\& U& >K:BGJDNGY&&
-KN:KE@G@:U:& @KAJ@:UAPG& =XHC& >K:BGJ@EI& U& J@<KEDF& UAK@:QR& U;JAVPNJA M(%&N"* .GDNI* )JD+A* 6&9G)"#9*
kwalifikacje po opuszczeniu programu :JKGQO:PA& ?:;@ALA& PA& >:?N:\NG& UEM;?E\& PNM& & UE\ASAPE&
\NPN\AOPE&>K<SY
0 pkt- >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&UAK@:QDN&U;JAVPNJA&M(%&N"*.GDNI*)JD+A*6&9G)"#9*)8"O(T()"%HA*C.*.C6G&%&A'(6*
programu na poziomie UEM;?E\&PNM&&UE\ASAPE&\NPN\AOPE&>K<SI
1 pkt- >K:BGJ@& ?AJLAHA& KGAON?ADBX& U;JAVPNJA M(%&N"* .GDNI* )JD+A* 6&9G)"#9* )8"O(T()"%HA* C.* .C6G&%&A'(6*
programu na poziomie co najmniej 45%,
2 pkt- >K:BGJ@& ?AJLAHA& KGAON?ADBX& U;JAVPNJA M(%&N"* .GDNI* )JD+A* 6&9G)"#9* )8"O(Tikacje po opuszczeniu
programu na poziomie co najmniej 60%,
3 pkt- >K:BGJ@& ?AJLAHA& KGAON?ADBX& U;JAVPNJA M(%&N"* .GDNI* )JD+A* 6&9G)"#9* )8"O(T()"%HA* C.* .C6G&%&A'(6*
programu na poziomie co najmniej 75%,
4 pkt- >K:BGJ@& ?AJLAHA& KGAON?ADBX& U;JAVPNJA M(%&N"* .GDNI* )JD+A* 6&9G)"#9* )8"O(T()"%HA* C.* .C6G&%&A'(6*
programu na poziomie co najmniej 90%.

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

+V(C=EB=LW>WBX;

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

>?A+B(";(-(7&4+-'&(;(67,<)&+=,.1,-(5)'$)3
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

1

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

2

3

Charakter
kryterium
W/B
4

Definicja
5

1.

'PN:;J:HAUDA&N`OW=&-AK@PGK&>:;NAHA&\NPN\W\&HUWOG@PNG&H:QUNAHD?GPNG&U&?AJKG;NG&&przyznawania
QK:HJ<U&PA&K:?>:D?XDNG&>K:UAH?GPNA&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPy

/JW@GD?PA&KGAON?ADBA&H?NALAf&U&?AJKG;NG&>K?E?PAUAPNA&QK:HJ<U&^NPAP;:UEDF&&PA&
K:?>:D?XDNG& H?NALAOP:QDN& S:;>:HAKD?GB& UE\ASAI& A=E& =ELE& :PG& >K:UAH?:ne
>K?G?& >:H\N:@E& >:;NAHABCDG& H:QUNAHD?GPNG& U& @E\& :=;?AK?GY
%UWOG@PNG& & H:QUNAHD?GPNG& U& KGAON?ADBN& ?AHAf& H:@ED?CDEDF& & >K?E?PAUAPNA&
QK:HJ<U& ^NPAP;:UEDF& PA& K:?U<B& >K?GH;NX=N:KD?:QDN& BG;@& :JKG;G\I& J@<KE&&
?A>GUPNGPN&>KAUNHL:UC&KGAON?ADBX&>K:BGJ@WY

2.

'PN:;J:HAUDA&;JLAHA&\AJ;E\AOPNG&8&UPN:;GJ&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W&U&KA\ADF&&PA=:KWY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPy

0KE@GKNW\& \A& PA& DGOW& ;@U:K?GPNG& UAKWPJ<U& W\:MONUNABCDEDF& J:K?E;@APNG&
?&H:^NPAP;:UAPNA&>K:BGJ@<U&UNXJ;?GB&OND?=NG&'PN:;J:HAUD<UY&

3.

pD?G;@PNJA\N&>K:BGJ@W&;C&UELCD?PNG&:;:=E&>:UEMGB&6e&K:JW&MEDNA&>:?:;@ABCDG&=G?&>KADE&a=G?K:=:@PGI&
>:;?WJWBCDG&>KADE&:KA?&PNGAJ@EUPG&?AU:H:U:cI&U&@E\&?ULA;?D?A&:;:=E&?PABHWBCDG&;NX&U&;?D?GS<OPNG&
trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
a) kobiety,
b) osoby nie>GLP:;>KAUPGI
Dc&:;:=E&>:&i7&K:JW&MEDNAI
Hc&:;:=E&HLWS:@KUAOG&=G?K:=:@PGI
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
^c& :;:=E& >:;NAHABCDG& D:& PAB\PNGB& BGHP:& H?NGDJ:& H:& h& K:JW& MEDNA& OW=& & D:& PAB\PNGB& BGHP:& H?NGDJ:&
PNG>GLP:;>KAUPG&&H:&89&K:JW&MEDNAI
g) migranci powrotni i imigranci.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPy

!&WUASN&PA&>:UEM;?G&U;>AKDNG&JNGK:UAPG&H:&>:?:;@ALEDF&SKW>&?:;@ABG&
ograniczone do minimum.

%:>W;?D?A& ;NX& WH?NAL& :;<=I& J@<KG& PNG& ?:;@ALE& WBX@G& U& >J@& Ac& - ScI& >K?E& D?E\& PNG& \:SC& :PG& ;@AP:UNR&
UNXDGB&PNM&87n&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WY&

4.

W ramach RPO WO na lata 2014-6767&?:;@ALA&U;JA?APA&SL<UPa grupa
docelowa:
-:;:=E&=G?K:=:@PGI&>:;?WJWBCDG&>KADE&:KA?&PNGAJ@EUPG&?AU:H:U:I&w tym
IXJ;?IKI;@
a) kobiety,
=c&:;:=E&PNG>GLP:;>KAUPGI
Dc&:;:=E&>:&i7&K:JW&MEDNAI
Hc&:;:=E&HLWS:@KUAOG&=G?K:=:@PGI
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
^c&:;:=E&>:;NAHABCDG&D:&PAB\PNGB&BGHP:&H?NGDJ:&H:&h&K:JW&MEDNA&OW=&&D:&PAB\PNGB&
BGHP:&H?NGDJ:&PNG>GLP:;>KAUPG&&H:&89&K:JW&MEDNAI
g) migranci powrotni i imigranci.

Wniosek
o dofinansowanie
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]G?U?SOXHPy

!A&:;:=E&>:UEMGB&6e&K:JW MEDNA&W?PABG&;NX&:;:=EI&J@<KG&U&HPNW&K:?>:D?XDNA&
WH?NALW&U&>K:BGJDNG&\ABC&WJ:fD?:PE&m7&K:J&MEDNA&a:H&HPNA&30 tych urodzin).
!S:HPNG&?&'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXR&?&WH?NALG\&QK:HJ<U&
Europejskiego FunHW;?W& />:LGD?PGS:& U& :=;?AK?G& KEPJW& >KADE& PA& OA@A&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
2014-6767I& 1!& #-(& ?A>GUPNAI& MG& U& KGSWOA\NPNG& J:PJWK;W& ?:;@APNG& ?AUAK@E&
minimalny zakres informacji, <WS=>( UA?IZ( IB?W;d( C=I>H?W;XEBG>( C=I>I(
beneficjenta we wniosku o dofinansowanie H:@ED?CDE&\YNPY rekrutacjiI&J@<KGB&
:=:UNC?J:UE\& GOG\GP@G\& BG;@& K:?\:UA& ?& H:KAHDC& ?AU:H:UE\& U& DGOW&
?UGKE^NJ:UAPNA& >KGHE;>:?EDBN& JAPHEHA@A& aU& @E\& P>Y& :;:=:U:QDN:UEDFI&
>:?N:\W& \:@EUADBNc& H:& ;A\:H?NGOPGS:& ?AL:MGPNA& N& >K:UAH?GPNA& H?NALAOP:QDN&
gospodarczej, W;LWS& H:KAHD?:- szkoleniowych o charakterze specjalistycznym
aNPHEUNHWAOPEDF& N& SKW>:UEDFcI& U& @E\& ?AL:MGPNA& >K:SKA\:UGI& ?AJKG;&
@G\A@ED?PEI&\G@:HEJA&PAWD?APNAI&>OAP:UAPA&OND?=A&H:KAHD<U&N&UEJLAH:UD<UI&
UE\NAK&S:H?NP:UEI&OND?G=P:QR&SKW>I&N@>YI&&:=NGJ@EUPG&N&\GKE@:KED?PG& kryteria
selekcji uD?G;@PNJ<UI& J@<KE\& ?:;@APC& >K?E?PAPG& QK:HJN& PA& H?NALAOP:QR&
S:;>:HAKD?CI& ;>:;<=& \:PN@:K:UAPNA wsparcia finansowego oraz zasady
:HU:LAPNA&;NX uczestnika projektu od negatywnej decyzji beneficjenta.

oNPN\AOPE& ?AJKG;& NP^:K\ADBNI& J@<KG& \W;?C& ?:;@AR& >K?GH;@AUN:PG& >K?G?& =GPG^NDBGP@A& UG& UPN:;JW&
:&H:^NPAP;:UAPNGI&:=GB\WBCDG&D: najmniej:
a) ;>:;<=&N&@KE=&KGJKW@ADBN&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wb
b) planowany zakres wsparcia doradczo-szkoleniowego;
c) JKE@GKNA& ;GOGJDBN& WD?G;@PNJ<U& >K:BGJ@WI& J@<KE\& ?:;@APC& >K?E?PAPG& QK:HJN& PA& K:?U<B&
>K?GH;NX=N:KD?:QDNb
d) ;>:;<=&N&@KE=&\:PN@:K:UAPNA&>KAUNHL:U:QDN&realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia;
e) ?A;AHE&:HU:LAPNA&;NX&WD?G;@PNJA&>K:BGJ@W&:H&PGSA@EUPGB&HGDE?BN&=GPG^NDBGP@AY

5.

Wnioskodawca w ramach projektu zobligowany jest do :;NCSPNXDNA U;JAVPNJA& >K:HWJ@W& @BYl& OND?=A&
:;<=& >:?:;@ABCDEDF& =G?& >KADEI& J@<KG& :@K?E\ALE& =G??UK:@PG& QK:HJN& PA& >:HBXDNG H?NALAOP:QDN&
S:;>:HAKD?GB&U&>K:SKA\NG&PA&>:?N:\NG&D:&PAB\PNGB&k7&:;<=Y
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%:@ADBG& WH?NGOAPG& PA& ?AL:MGPNG& H?NALAOP:QDN& S:;>:HAKD?GB& U>LEPC& PA& K:?U<B&
>K?GH;NX=N:KD?:QDN&&U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:Y&'&?UNC?JW&?&>:UEM;?E\I&>K:BGJ@&
\W;N& ?AJLAHAR& \AJ;E\AOPG& UEJ:K?E;@APNG& QK:HJ<U& ^NPAP;:UEDF&
>K?G?PAD?:PEDF& PA& @GP& DGOI& A& D:& ?A& @E\& NH?NG& WH?NGOGPNG& BAJ& PABUEM;?GBI
w ra\ADF&H:;@X>PGB&AO:JADBNI&OND?=E&H:@ADBNY
-:PAH@:& U>K:UAH?GPNG& PNPNGB;?GS:& JKE@GKNW\& >:?U:ON& PA& :;NCSPNXDNG&
U;JAVPNJA& M(%&N"* .GDN* C.&.GJ"H$%9%7* NA&* C+"%9I* )JD+A* .J+&9F"#9* NA&&8+.J'A*
P+.-)(*'"*C.-HS%(A*-&("#"O'.P%(*R.GC.-"+%&AH*8*C+.R+"F(AB

Kryteria U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

1.

-K:BGJ@&;JNGK:UAPE&BG;@&D:&PAB\PNGB&H:&i7n&:;<=&U&UNGJW&>:UEMGB&i7&K:JW&
MEDNA&N`OW=&&H:&J:=NG@&N`OW=&H:&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&N`OW=
\NSKAP@<U&>:UK:@PEDF&N&N\NSKAP@<U3

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-5

6
_("R'.&"*89&8"KI*C.J+&AN*(*C.JA'%H"#D8*.NG&"+D8<GA)J.+D8*.NHSJ9%7*[10*\0*,=>]-2020 wskazuje
PA&?K<MPND:UAPC&;E@WADBX&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&:=;?AKADF&MEDNA&;>:LGD?P:-gospodarczego m.in. PNM;?C&
>K?GH;NX=N:KD?:QR&UQK<H&J:=NG@Y&)GHP:D?GQPNG&:;:=E&>:UEMGB&i7&K:JW&MEDNA&;@AP:UNC&SKW>X&;>:LGD?PC&
H:QUNAHD?ABCDC&;?D?GS<OPEDF&@KWHP:QDN&?G&?PAOG?NGPNG\&N&W@K?E\APNG\&?A@KWHPNGPNAY&'EPNJA&@:&\YNPY&
?&PNGDFXDN&>KAD:HAUD<U&H:&?A@KWHPNAPNA&:;<=&;@AK;?EDFI&J@<KG&;C&>:;@K?GSAPG&BAJ:&>KAD:UPNDE&\PNGB&
UEHABPN&N&S:K?GB&UEJUAON^NJ:UAPNY&!&>WPJ@W&UNH?GPNA&H:;@X>P:QDN&H:&KEPJW&>KADE&N&;@:>PNA&AJ@EUP:QDN&
?AU:H:UGB& BGHPC& ?& PAB=AKH?NGB& \AKSNPAON?:UAPEDF& SKW>& ;>:LGD?PEDF& ;C& :;:=E& PNG>GLP:;>KAUPGY&

!"#$%&%'"(")*'+',"'-./$&0'(-1&$"2345'0&(.'#$"0&-.'$"%671&'(1*'"(")*+'-./$3'#$%&(%83'#"%5.5241&'&.3#'$&-$6.3901'1'#",#1(383',&-:3$390*'69%&(.419.23'2'#$"0&-91&;'
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Kryteria U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

2.

Projekt skierowany jest co najmniej do i7n&:;<=&?A\NG;?JWBCDEDF&:=;?AKE&
wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. na gminy wskazane w
_("R'.&(A*89&8"KI*C.J+&AN*(*C.JA'%H"#D8*.NG&"+D8<GA)J.+D8*.NHSJ9%7*[10*
WO 2014-20204I**JHB*\.#%&9'I*_.F"G&.8(%AI*["-#D8I*!SN.8(%AI*!"8"-&)(AI*
Y(AJ+&I*a"N.+D8I*1"8#.8(%&)(I*M6N+&"I*a("#"I*Y.+T"'JD8I*b"FN('.8(%AI*
/).+.G&9%AI*Y"F(A''()I*Z8(A+%&D8I*M6NG&"*(*a+"'(%AB
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3

0 -5

6
2L<UPE\& D?EPPNJNG\& GJ:P:\ND?PGB& \AKSNPAON?ADBN& :;<=&PNG>GLP:;>KAUPEDF&BG;@& =KAJ& >:>E@W&PA& NDF&
>KADXI& A& D?EPPNJNG\& >:?AGJ:P:\ND?PE\I& OXJ& >KAD:HAUD<U& >K?GH& ?A@KWHPNAPNG\& @AJNDF& :;<=&
UEPNJABCDE& ?& >K?ED?EP& \GP@AOPEDFY& (=BXDNG& U;>AKDNG\& :;<=I& ?& J@<KGBQ& ?& UE\NGPN:PEDF& SKW>I&
w spos<=&;?D?GS<OPE&H:QUNAHD?ABCDEDF&&@KWHP:QDN&?&UGBQDNG\&=CHV&>:UK:@G\&PA&KEPGJ&>KADE&U>LEPNG&
>:?E@EUPNG& PA& NDF& ;E@WADBX& ;>:LGD?P:-GJ:P:\ND?PC& D:& >K?GL:ME& ;NX& ?PAD?CD:& PA& KGSN:PAOPE& KEPGJ&
pracy.
0 pkt T >K:BGJ@&&PNG&BG;@&;JNGK:UAPE&&U&D:&PAB\PNGB&i7n&&H:&:;<=&U&UNGJW&>:UEMGB&i7&K:JW&MEDNA&N`OW=&&
H:&J:=NG@&N`OW=&H:&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N N`OW=&\NSKAP@<U&>:UK:@PEDF&N&N\NSKAP@<U;
1 pkt T >K:BGJ@&BG;@&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&i7n&H:&:;<=&U&UNGJW&>:UEMGB&i7&K:JW&MEDNA&N`OW=&&H:&
J:=NG@&N`OW=&H:&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N N`OW=&\NSKAP@<U&>:UK:@PEDF&N&N\NSKAP@<U;
2 pkt - >K:BGJ@&BG;@&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&h7n&H:&:;<=&U&UNGJW&>:UEMGB&i7&K:JW&MEDNA&N`OW=&&H:&
J:=NG@&N`OW=&H:&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N N`OW=&\NSKAP@<U&>:UK:@PEDF&N&N\NSKAP@<U;
3 pkt T projekt jG;@&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&s7n&H:&:;<=&U&UNGJW&>:UEMGB&i7&K:JW&MEDNA&N`OW=&&H:&
J:=NG@&N`OW=&H:&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N N&N`OW=&\NSKAP@<U&>:UK:@PEDF&N&N\NSKAP@<U;
4 pkt - >K:BGJ@&BG;@&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&97n&H:&:;<=&U&UNGJW&>:UEMGB&i7&K:JW&MEDNA i/lub do
J:=NG@&N`OW=&H:&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N N`OW=&\NSKAP@<U&>:UK:@PEDF&N&N\NSKAP@<U;
5 pkt- >K:BGJ@&BG;@&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&e7n&H:&:;<=&U&UNGJW&>:UEMGB&i7&K:JW&MEDNA&N`OW=&&H:&
J:=NG@&N`OW=&H:&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N N`OW=&\NSKAP@<U&>:UK:@PEDF&N&N\NSKAP@<U.
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym ':BGU<H?@UA& (>:O;JNGS:& PA& OA@A& 678k-2020
?AJLAHA& ;NX& >KG\N:UAPNG& U;>AKDNA& ;JNGK:UAPGS:& H:& :;<=& ?A\NG;?JWBCDEDF& :=;?AKE& UNGB;JNG&
:& PABS:K;?GB& ;E@WADBN& K:?U:B:UGBY& (=;?AKE& @G& DFAKAJ@GKE?WBC& ;NX& J:PDGP@KADBC& PGSA@EUPEDF& ?BAUN;J&
K:?U:B:UEDFI&J@<KEDF&:SKAPND?GPNG&UE\ASA&NP@GKUGPDBN&>Af;@UA&OW=&KGSN:PWY&Przedmiotowy obszar
@:& @GKGPE& :& W@KWHPN:PE\& H:;@X>NG& H:& W;LWSI& DFAKAJ@GKE?WBCDG& ;NX& PNG& @EOJ:& ;LA=:& K:?UNPNX@C&
>K?GH;NX=N:KD?:QDNCI& AOG& K<UPNGM& UE;:JN\& =G?K:=:DNG\I& W=<;@UG\& N& ?ASK:MGPNG\& HG>:>WOADBCY&
Realizacja U;JA?APEDF& H?NALAf& PA& @EDF& :=;?AKADF& >:UNPPA& >K?ED?EPNR& ;NX& PNG& @EOJ:& H:& >:U;@APNA&
P:UEDF&\NGB;D&>KADEI&OGD?&K<UPNGM&H:&U?K:;@W&NDF&A@KAJDEBP:QDN&N&>:>KAUE&;E@WADBN&\A@GKNAOPGB&:;<=&
BG& ?A\NG;?JWBCDEDFY& -:?U:ON& @:& PA& PNUGO:UAPNG& K<MPND& >:\NXH?E& :=;?AKA\N& UNejskimi
DFAKAJ@GKE?WBCDE\N&;NX&PABPNM;?E\&K:?U:BG\&S:;>:HAKD?:&T ;>:LGD?PE\&A&:=;?AKA\N&:H?PAD?ABCDE\N&
;NX&UE;:JN\&U;JAVPNJNG\&>K?GH;NX=N:KD?:QDNI&@BY&>K?GHG&U;?E;@JN\&:QK:HJA\N&\NGB;JN\NY&W rezultacie,
\:MG& ?:;@AR& ?AFA\:UAPE& :H>LEU& ?& @EDF& @GKGP<U& \NG;?JAfD<UI& U& @E\& ?ULA;?D?A& :;<=& ?& UEM;?E\&
UEJ;?@ALDGPNG\I&J@<KE&\<SL=E&\NGR&U&>K?E;?L:QDN&;?D?GS<OPNG&PGSA@EUPE&U>LEU&PA&NDF&K:?U<BY&oABCD&
PA& WUAH?G& >:UEM;?GI& H:@ADBG& PA& ?AL:MGPNG& H?NALAOP:QDN& S:;>:HAKD?GB& U& >NGKU;?GB& J:OGBP:QDN& =XHC&

!"#$%&%'"(")*'+',"'-./$&0'(-1&$"2345'0&(.'#$"0&-.'$"%671&'(1*'"(")*+'-./$3'#$%&(%83'#"%5.5241&'&.3#'$&-$6.3901'1'#",#1(383',&-:3$390*'69%&(.419.23'2'#$"0&-91&;
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Kryteria U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(
informacji

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6
\:SLE&W?E;JAR&:;:=E&?A\NG;?JWBCDG&:=;?AKEI&:&J@<KEDF&\:UA&>:UEMGBY&
0 pkt T >K:BGJ@& PNG& BG;@& ;JNGK:UAPE& U& D:& PAB\PNGB& i7n& & H:& :;<=& ?A\NG;?JWBCDEDF& :=;?AKE& UNGB;JNG&
o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej;
1 pkt T>K:BGJ@& BG;@& ;JNGK:UAPE& U& D:& PAB\PNGB& i7n& & H:& :;<=& ?A\NG;?JWBCDEDF& :=;?AKy wiejskie
o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej;
2 pkt - >K:BGJ@& BG;@& ;JNGK:UAPE& U& D:& PAB\PNGB& h7n& & H:& :;<=& ?A\NG;?JWBCDEDF& :=;?AKE& UNGB;JNG&
o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej;
3 pkt T BG;@& ;JNGK:UAPE& U& D:& PAB\PNGB& s7n& & H:& :;<=& ?A\NG;?JWBCDEDF& :=;?AKy wiejskie
o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej;
4 pkt T BG;@& ;JNGK:UAPE& U& D:& PAB\PNGB& 97n& & H:& :;<=& ?A\NG;?JWBCDEDF& :=;?AKE& UNGB;JNG&
o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej;
5 pkt- BG;@&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&e7n&&H:&:;<=&?A\NG;?JWBCDEDF&:=;?AKE&UNGB;JNe o najtrudniejszej
sytuacji rozwojowej.
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KONKURENCYJNY RYNEK PRACY
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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+V(C=EB=LW>WBX;

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

>?C+:$-;DE47&4+("#$%7,<)&+zawodowej

4>a(?IKI>\SJBXL

85'4)&%-'&(;(7&4+%$"6D)'47&D+'+5$7"D+15()$+,./0+%+%&4"D+("#$%7,<)&+'(%,-,%4*+-'&F"&+54(6&'()*&+15,=5(G/%+'-5,%,#7$)3

Profilaktyka raka jelita grubego
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(informacji

1

2

3

1. (SKAPND?GPNG&J:;?@<U&H?NALAf&NP^:K\ADEBPEDF`GHWJADEBPEDFY&

2. Projekt jest zgodny z wymaganiami ustalonymi w Programie
profilaktyki jelita grubego.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Charakter
kryterium W/B
4

Definicja
5

]G?U?SOXHPE

0:;?@E&H?NALAf&informacyjnych/edukacyjnych >:PNG;N:PG&U&KA\ADF&J:;?@<U&
=G?>:QKGHPNDF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&PNG&UNXDGB&PNM&m7n&UAK@:QDN&>K:BGJ@WY
-:UEM;?G&:HP:;N&;NX&H:&H?NALAf&NP^:K\ADEBP:`GHWJADEBPEDF&K:?W\NAPEDF&BAJ:&D?XQR&
H?NALAf&\GKE@:KED?PEDF&>K:BGJ@WI&A&PNG&H?NALAf&NP^:K\ADEBP:`>K:\:DEBPEDF&>K:BGJ@W&
UDF:H?CDEDF&H:&JA@AO:SW&J:;?@<U&>:QKGHPNDFY

]G?U?SOXHPE

%?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&>K:BGJDNG&>K?G?&UPN:;J:HAUDX&:KA?&GUGP@WAOPEDF&>AK@PGK<U&;C&
zgodne z -K:SKA\G\&>K:^NOAJ@EJN&BGON@A&SKW=GS:I&J@<KE&BG;@&?ALCD?PNJNG\&H:&KGSWOA\NPW&
konkursu.
!S:HP:QR&?&-K:SKA\G\&>K:^NOAJ@EJN&BGON@A&SKW=GS:&:>KAD:UAPE\&PA&>:?N:\NG&JKABW&
:HP:;N&;NX&H:l
1. UNGJW&WD?G;@PNJ<U&@BY&T \XMD?EVPN 50-65 lat oraz kobiety 50-60 lat niezaleMPNG&:H&
wywiadu rodzinnego T osoby 40-ke&OA@I&J@<KG&\ABC&JKGUPGS:&>NGKU;?GS:&;@:>PNAI&W&
J@<KGS:&K:?>:?PAP:&KAJA&BGON@A&SKW=GS:&T osoby 25-ke&OA@&?&K:H?NPE&?&?G;>:LG\&
.EPDFA&a@BY&?&K:H?NPI&U&J@<KEDF&UE;@C>NL&H?NGH?ND?PE&KAJ&BGON@A&SKW=GS:&PNG?UNC?APE&?&
poli>:UA@:QDNC&T vg-44cY&'&@GB&SKW>NG&:;<=&J:PNGD?PG&BG;@&>:@UNGKH?GPNG&
K:?>:?PAPNA&>K?EPAOGMP:QDN&H:&K:H?NPE&?&?G;>:LG\&.EPDFA&?&>:KAHPN&SGPG@ED?PGB&PA&
>:H;@AUNG&;>GLPNGPNA&@?UY&JKE@GKN<U&A\;@GKHA\;JNDF&N&GUGP@WAOPGS:&=AHAPNA&
genetycznego
2.
UE\ASAf&H:@Y&>GK;:PGOW&UEJ:PWBCDGS:&=AHAPNAI&U&@E\&QUNAHD?GPNA&W;LWS&U&
oparciu o m.in. Evidence Based Medicine,
3. UE>:;AMGPNA&U&;>K?X@&N&A>AKA@WKXI
4. NPPEDF& UAKWPJ<U& KGAON?ADBN& =AHAf& ?A& UEBC@JNG\& :H;G@JA& :;<=& >:HHAUAPEDF&
badaniu kolonoskopowemu w znieczuleniu.
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3.

-K:BGJ@&?AJLAHA&>K?G>K:UAH?GPNG&877n&=AHAf&J:O:P:;J:>:UEDF&
w znieczuleniu/ sedacji.

4. '&KA\ADF&>K:BGJ@W&WD?G;@PNJ&\:MG&KA?&;J:K?E;@AR&?&HAPGS:&
badania profilaktycznego.

-K:BGJ@&KGAON?:UAPE&BG;@&U&:>AKDNW&:&APAON?X&G>NHG\N:O:SND?PC&
5. >K?G>K:UAH?:PC&HOA&HAPGS:&@GKE@:KNW\&N&SKW>&H:DGO:UEDF

%?NALAPNA&:=BX@G&^NPAP;:UAPNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&PNG&
6. ?A;@X>WBC&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGBI&J@<KEDF&^NPAP;:UAPNG&
BG;@&?ASUAKAP@:UAPG&?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDF&aBGQON&H:@ED?EcY

7.

'PN:;J:HAUDA&;JLAHA PNG&UNXDGB&PNM&BGHGP&UPN:;GJ&:&
dofinansowanie projektu.

-K?GUNH?NAPG&U&>K:BGJDNG&QUNAHD?GPNA&:>NGJN&?HK:U:@PGB&;C&
8. KGAON?:UAPG&UELCD?PNG&>K?G?&>:H\N:@E&UEJ:PWBCDG&H?NALAOP:QR&
OGD?PND?CY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&
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!A&J:O:P:;J:>NX U&?PNGD?WOGPNW&OW=&;GHADBN&W?PABG&;NX&=AHAPNGI&&U&@KAJDNG&J@<KGS:&
>:HAUAPG&;C&OGJN&\ABCDG&PA&DGOW&?\PNGB;?GPNG&HE;J:\^:K@W&>ADBGP@A&aP>Y&OGJN&;GHA@EUPG&
N&>K?GDNU=<O:UGcIA&>ADBGP@&BG;@&\:PN@:K:UAPE&>K?G?&>K?G;?J:O:PC&:;:=X&?&WH?NALG\&
;>K?X@W&\:PN@:KWBCDGS:.
'EBC@GJ& ;@AP:UNC& ;E@WADBGI& SHE& ?AN;@PNGBC& >K?GDNUU;JA?APNA& \GHED?PG& H:& UEJ:PAPNA&
znieczulenia lub sedacji.
W ramach projektu WD?G;@PNJ&\:MG&?:;@AR&:=BX@E&HAPE\&=AHAPNG\&>K:^NOAJ@ED?PE\&
UELCD?PNG&BGHGP&KA?Y&'EBC@GJ&;@AP:UNC&W?A;AHPN:PG&>K?E>AHJN&\GHED?PG&;@AP:UNCDG&
>K?G;LAPJX&HOA&>:P:UPGS:&>K?G>K:UAH?GPNA&=AHAPNAY
-:>K?G?&W?A;AHPN:PG&>K?E>AHJN&\GHED?PG&K:?W\NAPG&;C&;E@WADBGI&U&J@<KEDFl
1. wynik jest nieswoisty,
2. =AHAPNG&UE\ASA&>:U@<K?GPNA&?&>K?ED?EP&@GDFPND?PEDFI&
3. =AHAPNG&PAOGME&>:U@<K?ER&>:&:JKGQO:PE\&D?A;NG&?G&U?SOXH<U&\GHED?PEDFY
'PN:;J:HAUDA&BG;@&?:=:UNC?APE&H:&>K?G>K:UAH?GPNA&APAON?E&G>NHG\N:O:SND?PGB&HOA&
HAPGS:&@GKE@:KNW\&N&SKW>&H:DGO:UEDF&?&WU?SOXHPNGPNG\&:H>:UNGHPNDF&HOA&HAPGS:&
>K:SKA\W&GOG\GP@<U&@BYl&
1. ;JAON&?A>AHAOP:QDN&PA&DF:K:=EI&
2. D?EPPNJ<U&&UEJOWD?ABCDEDF&?&KEPJW&>KADEI
3. wieku,
4. >LDNI&
5. >K:^NOW&?AU:H:UGS:&:;<=&>OAP:UAPEDF&H:&:=BXDNA&>K:SKA\G\&?HK:U:@PE\Y&&
"PAON?A&>:UNPPA&?:;@AR&:>KAD:UAPA&>K?G?&UPN:;J:HAUDX&PA&>:H;@AUNG&
:S<OP:H:;@X>PEDF&HAPEDFY
0AMH:KA?:U:&HGDE?BA&:&H:^NPAP;:UAPNW&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&=XH?NG&W?AOGMPN:PA&:H&
zg:HP:QDN&>OAP:UAPEDF&H?NALAf&?&UEPNJA\N&>K?G>K:UAH?:PGB&APAON?EY
Dot. >:H\N:@<U&>:;NAHABCDEDF&W\:UX&?&oNPN;@GK;@UG\&!HK:UNA&ao!c
'&>K?E>AHJW&KGAON?ADBN&H?NALAf&U&>K:BGJDNG&>K?G?&>:H\N:@E&>:;NAHABCDG&W\:UX&?&o!&PA&
KGAON?ADBX&=AHAf&J:O:P:;J:>:UEDF&U&KA\ADF&1+.R+"F6*N"-"K*C+&AG(A8.89%7*-O"*
wczesnego wykrywania raka jelita grubego QK:HJN&*j/&;LWMC&KGAON?ADBN&H:HA@J:UEDF&=AHAf&
HNASP:;@ED?PEDF&N&>K?ED?EPNABC&;NX&H:&?UNXJ;?GPNA&OND?=E&=AHAf&HNASP:;@ED?PEDF&
przeprowadzanych przez ten podmiot.
%APE&>:H\N:@&\:MG&?L:MER&PNG&UNXDGB&PNM&BGHGP&UPN:;GJ&&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WT
PNG?AOGMPNG&D?E&BAJ:&UPN:;J:HAUDA&D?E&>AK@PGK&>K:BGJ@WY

!S:HPNG&?&W;@AUC&z dnia 15 kwietnia 2011 r. :&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&>:H\N:@&UEJ:PWBCDE&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&:?PAD?A&>:H\N:@&OGD?PND?EI&@BYl
1. >K?GH;NX=N:KD<U&U&K:?W\NGPNW&>K?G>N;<U&W;@AUE&?&HPNA&6&ON>DA&677k&KY&:&;U:=:H?NG&
H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GB&UG&U;?GOJNDF&^:K\ADF&>K?GUNH?NAPEDF&HOA&UEJ:PEUAPNA&
H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBI&BGMGON&W;@AUA&PNG&;@AP:UN&NPAD?GBI&
2. ;A\:H?NGOPG&>W=OND?PG&?AJLAHE&:>NGJN&?HK:U:@PGBI&
3. BGHP:;@JN&=WHMG@:UGI&U&@E\&>Af;@U:UG&BGHP:;@JN&=WHMG@:UG&@U:K?:PG&N&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
PAH?:K:UAPG&>K?G?&oNPN;@KA&(=K:PE&gAK:H:UGBI&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:&H:&;>KAU&
UGUPX@K?PEDFI&oNPN;@KA&/>KAUNGHONU:QDN&OW=&/?G^A&"SGPDBN&]G?>NGD?Gf;@UA&
'GUPX@K?PGS:I&>:;NAHABCDG&U&;@KWJ@WK?G&:KSAPN?ADEBPGB&A\=WOA@:KNW\I&
A\=WOA@:KNW\&?&N?=C&DF:KEDF&OW=&OGJAK?AI&:&J@<KE\&\:UA&U&AK@Y&ii&W;@Y&6A&W;@AUE&?&
HPNA&6s&;NGK>PNA&677k&KY&:&QUNAHD?GPNADF&:>NGJN&?HK:U:@PGB&finansowanych ze
QK:HJ<U&>W=OND?PEDFI&
4. NP;@E@W@E&=AHAUD?GI&:&J@<KEDF&\:UA&U&AK@Y&m&W;@AUE&?&HPNA&m7&JUNG@PNA&6787&KY&:&
instytutach badawczych,
5. ^WPHADBG&N&;@:UAK?E;?GPNAI&J@<KEDF&DGOG\&;@A@W@:UE\&BG;@&UEJ:PEUAPNG&?AHAf&U&
?AJKG;NG&:DFK:PE&?HK:UNA&N&J@<KEDF&;@A@W@&H:>W;?D?A&>K:UAH?GPNG&H?NALAOP:QDN&
leczniczej,
6. >:;NAHABCDG&:;:=:U:QR&>KAUPC&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&;@:UAK?E;?GfI&:&J@<KEDF&
mowa w pkt 5,
7. :;:=E&>KAUPG&N&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&H?NALABCDG&PA&>:H;@AUNG&>K?G>N;<U&:&
;@:;WPJW&-Af;@UA&H:&0:QDN:LA&0A@:Oickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
-Af;@UA&H:&NPPEDF&J:QDN:L<U&N&?UNC?J<U&UE?PAPN:UEDF&:KA?&:&SUAKAPDBADF&
U:OP:QDN&;W\NGPNA&N&UE?PAPNAI&
8. jednostki wojskowe T U&?AJKG;NGI&U&BAJN\&UEJ:PWBC&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&
:KA?&OGJAK?A&OW=&>NGOXSPNAKJX&UEJ:PWBCDEDF&?AU<H&U&KA\ADF&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&BAJ:&
>KAJ@EJX&?AU:H:UCI&:&J@<KGB&\:UA&U&AK@Y&i&UUY&W;@AUEY

LP
1

Nazwa kryterium
2

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE
Waga Punktacja
3
4
5

Definicja
6

'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&>:@K?G=E&?A>GUPNGPNA&H:;@X>W&H:&W;LWS&HOA&:;<=&
?A\NG;?JALEDF&U&\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67 777&\NG;?JAfD<U&N`OW=&?&:=;?AK<U&
UNGB;JNDFI&>K?E&D?E\&:=;?AKE&UNGB;JNG&HG^NPN:UAPG&;C ?S:HPNG&?G&;@A@E;@EJC&>W=OND?PCY
-K:BGJ@&>KG^GKWBG&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&
1. U&\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67&777&\NG;?JAfD<U&N`OW=&?&
:=;?AK<U&UNGB;JNDFY

Wniosek
o dofinansowanie

2

0,2 lub 3 pkt

0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&QUNAHD?GPNA&W;LWS&HOA&:;<=&&?A\NG;?JALEDF&&&U&
\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67 777&\NG;?JAfD<U&PA&>:?N:\NG&>:UEMGB&m7n&aOND?:PE&U&
;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcI
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&
U&\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67 777&\NG;?JAfD<U&PA&>:?N:\NG&>:UEMGB&m7n&aOND?:PE&U&
st:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcI
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&
PA&>:?N:\NG&>:UEMGB&k7n&aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcY

2.

-K:BGJ@&?AJLAHA&ULCD?GPNG&=AHAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&H:&=AHAf&
pracowniczych.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt
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-KG^GK:UAPG&=XHC&H?NALAPNAI&>K?ED?EPNABCDG&;NX&H:&UNXJ;?GB&UEJKEUAOP:QDN&DF:K<=&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
P:U:@U:K:UEDFY&/@CH&H:&=AHAf&>KAD:UPND?EDF&\:MONUG&BG;@&ULCD?enie kolonoskopii.
0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&ULCD?GPNA&=AHAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&H:&=AHAf&>KAD:UPND?EDF&U&
co najmniej 50%.
2 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&ULCD?GPNG&U&D:&PAB\PNGB&i7n&=AHAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&H:&=AHAf&
pracowniczych.
Badania profilaktyczne, :&J@<KEDF&\:UA&>:UEMGB&PNG&;C&:=:UNC?J:UG&- o ich realizacji
ostatecznie decyduje pacjent. Podczas wizyty lekarz odpowiedzialny za przeprowadzenie
=AHAf&>KAD:UPND?EDF&?:=:UNC?APE&BG;@&>:NP^:K\:UAR&>KAD:UPNJA&:&\:MONU:QDN&
UEJ:PAPNA&H:HA@J:UEDF&=AHAf&>K:^NOAJ@ED?PEDFY&W przypadku zgody, lekarz medycyny
>KADE&UE;@AUNA&;JNGK:UAPNGY&'LCD?GPNG&=AHAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&H:&=AHAf&>KAD:UPND?EDF&
U&KA\ADF&>K:BGJ@W&U&;>:;<=&UE\NGKPE&=XH?NG&U>LEUAR&PAl
- ?UNXJ;?GPNG&UEJKEUAOP:QDN&P:U:@U:K<UI
- ;JK<DGPNG&D?A;W&HNASP:;@EJNY
Tym samym pK:BGJ@&>K?ED?EPN&;NX&H:&:=PNMGPNA&J:;?@<U&;>:LGD?PEDF i ekonomicznych
diagnostyki i profilaktyki nowotworowej.
%?NALAPNA&?&?AJKG;W&\GHEDEPE&>KADEI&H:&J@<KEDF&KGAON?ADBN&?:=:UNC?APE&BG;@&>KAD:HAUDA&
PA&>:H;@AUNG&>K?G>N;<U&K:?H?NALW&Z1&W;@AUE&?&HPNA&6h&czerwca 1947 r. T Kodeks pracy
:KA?&W;@AUE&?&HPNA&6s&D?GKUDA&8eesKY&:&;LWM=NG&\GHEDEPE&>KADEY
-KG^GK:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&?AJLAHABCDG&>AK@PGK;@U:&>:\NXH?E&>:H\N:@G\&UEJ:PWBCDE\&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&A&D:&PAB\PNGB&BGHPC&:KSAPN?ADBC&>:?AK?CH:UC&KG>KG?GP@WBCDC&
NP@GKG;E&>ADBGP@<U&&N&>:;NAHABCDC&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&H:QUNAHD?GPNG&U&?AJKG;NG&H?NALAf
profilaktycznych z zakresu nowotworu jelita grubego.
-K:BGJ@&BG;@&KGAON?:UAPE&U&>AK@PGK;@UNG&>:\NXH?E&>:H\N:@G\&
3. UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&A&:KSAPN?ADBA\N&
>:?AK?CH:UE\NY

-K:BGJ@&>K?GUNHWBG&>AK@PGK;@U:&?&>AK@PGKG\&;>:LGD?PE\&
KG>KG?GP@WBCDE\&NP@GKG;E&&N&?K?G;?ABCDE\&>:H\N:@E&QUNAHD?CDG&
4. W;LWSN&U&?AJKG;NG&-(!Y&

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&>AK@PGK;@UA
1

0,1 lub 2 pkt

0 lub 1 pkt

1

1 pkt T >K:BGJ@&KGAON?:UAPE&U&>AK@PGK;@UNG&?&BGHPC&:KSAPN?ADBC&>:?AK?CH:UC&
KG>KG?GP@WBCDC&NP@GKG;E&>ADBGP@<U&N&>:;NAHABCDC&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&H:QUNAHD?GPNG&U&
?AJKG;NG&H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&?&?AJKG;W&P:U:@U:KW&BGON@A&SKW=GS:&
2 pkt T >K:BGJ@&KGAON?:UAPE&BG;@&?&HU:\A&OW=&UNXDGB&:KSAPN?ADBA\N&>:?AK?CH:UE\N&
KG>KG?GP@WBCDE\N&NP@GKG;E&>ADBGP@<U&N&>:;NAHABCDE\N&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&
H:QUNAHD?GPNG&U&?AJKG;NG&H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&?&?AJKG;W&P:U:@U:KW&BGON@A&SKW=GS:Y
0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&U;>NGKAPNG&U;><L>KADE&?&>AK@PGKA\N&;>:LGD?PE\N&U&DGOW&>:>KAUE&
BAJ:QDN&H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&:KA?&U&DGOW&?UNXJ;?GPNA&;JW@GD?P:QDN&:HH?NALEUAPNA&
programu profilaktycznego.
-AK@PGK&;>:LGD?PE&a:KSAPN?ADBA&>:?AK?CH:UAI&?UNC?GJ&>KAD:HAUD<UI ?UNC?GJ&
>KAD:UPNJ<Uc&KG>KG?GP@WBCDE&NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE&>OAD<UJN&>:H;@AU:UGB&:>NGJN&
?HK:U:@PGB&K:?W\NAPG&?S:HPNG&?&HG^NPNDBC&?AUAK@C&U&W;@AUNG&?&HPNA&8i&JUNG@PNA&6788&KY&:&
H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&>AK@PGK;@UA
1 pkt T projekt realizowany w partnerstwie z >AK@PGKG\&;>:LGD?PE\&KG>KG?GP@WBCDE\&
NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE\&>:H\N:@E&QUNAHD?CDG&W;LWSN&U&?AJKG;NG&-(!.
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
-KG^GKGPDBA&H:@ED?E&WH?NGOAPNA&QUNAHD?Gf&?HK:U:@PEDF&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&
@GKGPADF&:&;?D?GS<OPNG&PN;JN\&>:?N:\NG&?SLA;?AOP:QDN&PA&=AHAPNA&U&?AJKG;NG&>K:^NOAJ@EJN&
KAJA&BGON@A&SKW=GS:&U;JA?APEDF&BAJ:&q=NALG&>OA\Ed&>K?G?&4GP@KAOPE&(QK:HGJ&0::KHEPWBCDE&
przy Centrum Onkologii - 1P;@E@W@&N\Y&oAKNN&/JL:H:U;JNGB&- Curie,
0 pkt T :=BXDNG&U;>AKDNG\&H:&67n&:;<=&?&>:>WOADBN&?&@GKGP<U&U;JA?APEDF&BAJ:&_=NALG&
plamy",
5.

-K:BGJ@&?AJLAHA&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&?&@GKGP<U&:&
?HNASP:?:UAPE\&PN;JN\&>:?N:\NG&?SLA;?AOP:QDN&PA&=AHAPNAY&

Wniosek
o dofinasowanie

0,3 lub 5
pkt

3

3 pkt T :=BXDNG&U;>AKDNG\&UNXDGB&PNM&67nI&A&\PNGB&PNM&k7n&:;<=&?&>:>WOADBN&?&@GKGP<U&
wskazanych jak:&_=NALG&>OA\E_I
5 pkt - :=BXDNG&U;>AKDNG\&D:&PAB\PNGB&k7n&:;<=&?&>:>WOADBN&?&@GKGP<U&U;JA?APEDF&BAJ:&
_=NALG&>OA\E_Y&'EJA?&@GKGP<U&:&;?D?GS<OPNG&PN;JNGB&?SLA;?AOP:QDN&;@AP:UNR&=XH?NG&
?ALCD?PNJ&H:&KGSWOA\NPW&J:PJWK;WY

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&
6. U;><L^NPAP;:UAPE\N&&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&
VK<HGLY

'&DGOW&?UNXJ;?GPNA&G^GJ@EUP:QDN&>K:UAH?:PEDF&NP@GKUGPDBN&>KG^GK:UAPG&=XHC&&>K:BGJ@E&
?AJLAHABCDG&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&
QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY&
'AKWPJNG\&J:PNGD?PE\&H:&:JKGQOGPNA&H?NALAf&`>K:BGJ@<w jako komplementarne jest ich
W?W>GLAPNABCDE&;NX&DFAKAJ@GKI&UEJOWD?ABCDE&>:UNGOAPNG&;NX&H?NALAfY&
Wniosek
o dofinansowanie

0,1 lub 3 pkt

2

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QDN&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL
1 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&BGHPE\&>K?GH;NXU?NXDNG\&
U;><L^NPAP;:UAPE\&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL
3 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QRI& ?& D:& PAB\PNGB& HU:\A& OW=& UNXDGB&
>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;><L>KADX&?&D:&PAB\PNGB&BGHPE\&>:H\N:@G\
7. UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Wniosek
o dofinasowanie

1

0 lub 1 pkt

4GOG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&?&WH?NALG\&-(!&BG;@&G^GJ@EUPNGB;?G&UEJ:K?E;@APNG&>:@GPDBALW&
JAHKE&\GHED?PGB`?A;:=<U&O:JAO:UEDF`;>K?X@:UEDF&-(!Y&'PN:;J:HAUDA&OW=&>AK@PGK&BG;@&
podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z
ULAQDNUE\&HEKGJ@:KG\&('&gj!Y&
0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&
WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&
WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
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';>AKDNG&HOA&QKGHPNDF&\NA;@&BG;@&KGAON?ADBC&BGHPGS:&?&>WPJ@<U Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
N&H:@ED?E&\NA;@&>:UEMGB&67&@E;Y&\NG;?JAfD<U&:KA?&\NA;@&>:UEMGB&8i&@E;Y&\NG;?JAfD<U&
=XHCDEDF&;@:ONDA\N&>:UNA@<U&?&UELCD?GPNG\&\NA;@&U:BGU<H?JNDFY&.N;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&
U;JA?APA&BG;@&U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*
fu')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego RozwojuI&PA@:\NA;@&ON;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&@KADCDEDF&^WPJDBG&;>:LGD?P:S:;>:HAKD?G&&U;JA?APA&&BG;@&&U&&?ALCD?PNJW&&PK&&6&&H:&U;>:\PNAPGS:&H:JW\GP@WY&
Dokument pn. DelimiJ"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze
;@AP:UN&?ALCD?PNJ&H:&KGSWOA\NPW&J:PJWK;WY

Wniosek
o dofinansowanie
-K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&U&&
8. ;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:gospodarcze.

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&:=BXDNA&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&
U&&;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:-gospodarcze.
1

0, 2 lub 4 pkt
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&;>:QK<H&
miast wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*
GC.#A%&'.-gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&@KADCDG&
^WPJDBG&;>:LGD?P:-S:;>:HAKD?G&;>:QK<H&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&
dokumentu pn. _AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze.
-WPJ@E&;W\WBC&;NX&?A&UEBC@JNG\&;E@WADBNI&SHE&?&ON;@E&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&PK&8&
oraz listy miast wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*
GC.#A%&'.-gospodarcze wybrano to samo miasto.
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+V(C=EB=LW>WBX;

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

>?C+:$-;DE47&4+("#$%7,<)&+'(%,-,%4*

4>a(?IKI>\SJBXL

85'4)&%-'&(;(7&4+%$"6D)'47&D+'+5$7"D+15()$+,./0+%+%&4"D+("#$%7,<)&+'(%,-,%4*+-'&F"&+54(6&'()*&+15,=5(G/%+'-5,%,#7$)3

Profilaktyka raka piersi
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
LP
1

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium W/B

Definicja

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

%?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&=XHC&;LWMELE&?UNXJ;?GPNW&?SLA;?AOP:QDN&H:&
WH?NALW&U&QUNAHD?GPNADF&?HK:U:@PEDF&KGAON?:UAPEDF&U&KA\ADF&Populacyjnego programu
wczesnego wykrywania raka piersi.

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE

-K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&D:&PAB\PNGB&67n&WD?G;@PNJ<U&=XHC&;@AP:UNLE&:;:=EI&J@<KG&PNSHE&PNG&
UEJ:PEUALE&=AHAf&\A\\:SKA^ND?PEDF&na podstawie informacji z SIMP.

!UNXJ;?GPNG&?SLA;?AOP:QDN&PA&=AHAPNA&KGAON?:UAPG&&U&KA\ADF&
Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi,
1.
>K?G?&>:H\N:@E&>:;NAHABCDG&W\:UX&?&gAK:H:UE\&jWPHW;?G\&
Zdrowia w ramach ww. programu.
'&?AJKG;NG&>K:^NOAJ@EJN&P:U:@U:K:UGB&>K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&
2. U;>AKDNG\&:;:=EI&J@<KG&UD?GQPNGB&PNG&UEJ:PEUALE&=AHAf&
mammograficznych.

3.

-K:BGJ@&KGAON?:UAPE&BG;@&U&:>AKDNW&:&APAON?X&G>NHG\N:O:SND?PC&
>K?G>K:UAH?:PC&HOA&HAPGS:&@GKE@:KNW\&N&SKW>&H:DGO:UEDFY&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

'PN:;J:HAUDA&BG;@&?:=:UNC?APE&H:&>K?G>K:UAH?GPNA&APAON?E&G>NHG\N:O:SND?PGB&HOA&
HAPGS:&@GKE@:KNW\&N&SKW>&H:DGO:UEDF&?&WU?SOXHPNGPNG\&:H>:UNGHPNDF&HOA&HAPGS:&
>K:SKA\W&GOG\GP@<U&@BYl&
1. ;JAON&?A>AHAOP:QDN&PA&DF:K:=EI&
2. D?EPPNJ<U&&UEJOWD?ABCDEDF&?&KEPJW&>KADEI
3. wieku,
4. >LDNI&
5. >K:^NOW&?AU:H:UGS:&:;<=&>OAP:UAPEDF&H:&:=BXDNA&>K:SKA\G\&?HK:U:@PE\Y&&
"PAON?A&>:UNPPA&?:;@AR&:>KAD:UAPA&>K?G?&UPN:;J:HAUDX&PA&>:H;@AUNG&
:S<OP:H:;@X>PEDF&HAPEDFY
0AMH:KA?:U:&HGDE?BA&:&H:^NPAP;:UAPNW&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&=XH?NG&W?AOGMPN:PA&:H&
zg:HP:QDN&>OAP:UAPEDF&H?NALAf&?&UEPNJA\N&>K?G>K:UAH?:PGB&APAON?EY

4.

'PN:;J:HAUDA&;JLAHA&PNG&UNXDGB&PNM&BGHGP&UPN:;GJ&:&
dofinansowanie projektu.

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&

%APE&>:H\N:@&\:MG&?L:MER&PNG&UNXDGB&PNM&BGHGP&UPN:;GJ&&:&dofinansowanie projektuT
PNG?AOGMPNG&D?E&BAJ:&UPN:;J:HAUDA&D?E&>AK@PGK&>K:BGJ@WY
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LP
1

Nazwa kryterium
2

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE
Waga Punktacja
3
4
5

Definicja
6

'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&>:@K?G=E&?A>GUPNGPNA&H:;@X>W&H:&W;LWS&HOA&:;<=&
?A\NG;?JALEDF&U&\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67 777&\NG;?JAfD<U&N`OW=&?&:=;?AK<U&
UNGB;JNDFI&>K?E&D?E\&:=;?AKE&UNGB;JNG&HG^NPN:UAPG&;C ?S:HPNG&?G&;@A@E;@EJC&>W=OND?PCY
-K:BGJ@&>KG^GKWBG&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&
1. U&\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67&777&\NG;?JAfD<U&N`OW=&?&
:=;?AK<U&UNGB;JNDFY

Wniosek
o dofinansowanie

2

0,2 lub 3 pkt

0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&QUNAHD?GPNA&W;LWS&HOA&:;<=&&?A\NG;?JALEDF&&&U&
\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67 777&\NG;?JAfD<U&PA&>:?N:\NG&>:UEMGB&m7n&aOND?:PE&U&
;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcI
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&
U&\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67 777&\NG;?JAfD<U&PA&>:?N:\NG&>:UEMGB&m7n&aOND?:PE&U&
stosunJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcI
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&
PA&>:?N:\NG&>:UEMGB&k7n&aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcY
-KG^GK:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&?AJLAHABCDG&>AK@PGK;@U:&>:\NXH?E&>:H\N:@G\&UEJ:PWBCDE\&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&A&D:&PAB\PNGB&BGHPC&:KSAPN?ADBC&>:?AK?CH:UC&KG>KG?GP@WBCDC&
NP@GKG;E&>ADBGP@<U&&N&>:;NAHABCDC&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&H:QUNAHD?GPNG&U&?AJKG;NG&H?NALAf&
profilaktycznych z zakresu nowotworu piersi.

Projekt jest realizowany w partnerstwie >:\NXH?E&>:H\N:@G\&
2. UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&A&:KSAPN?ADBA\N&
>:?AK?CH:UE\NY

-K:BGJ@&>K?GUNHWBG&>AK@PGK;@U:&?&>AK@PGKG\&;>:LGD?PE\&
KG>KG?GP@WBCDE\&NP@GKG;E&&N&?K?G;?ABCDE\&>:H\N:@E&QUNAHD?CDG&
3. W;LWSN&U&?AJKG;NG&-(!Y&

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&>AK@PGK;@UA
0,1 lub 2 pkt

1

1

0 lub 1 pkt

1 pkt T >K:BGJ@&KGAON?:UAPE&U&>AK@PGK;@UNG&?&BGHPC :KSAPN?ADBC&>:?AK?CH:UC&
KG>KG?GP@WBCDC&NP@GKG;E&>ADBGP@<U&N&>:;NAHABCDC&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&H:QUNAHD?GPNG&U&
?AJKG;NG&H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&?&?AJKG;W&P:U:@U:KW&>NGK;N&
2 pkt T >K:BGJ@&KGAON?:UAPE&BG;@&?&HU:\A&OW=&UNXDGB&:KSAPN?ADBA\N&>:?AK?CH:UE\N&
rG>KG?GP@WBCDE\N&NP@GKG;E&>ADBGP@<U&N&>:;NAHABCDE\N&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&
H:QUNAHD?GPNG&U&?AJKG;NG&H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&?&?AJKG;W&P:U:@U:KW&>NGK;NY
0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&U;>NGKAPNG&U;><L>KADE&?&>AK@PGKA\N&;>:LGD?PE\N&U&DGOW&>:>KAUE&
BAJ:QDN&H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&:KA?&U&DGOW&?UNXJ;?GPNA&;JW@GD?P:QDN&:HH?NALEUAPNA&
programu profilaktycznego.
-AK@PGK&;>:LGD?PE&a:KSAPN?ADBA&>:?AK?CH:UAI&?UNC?GJ&>KAD:HAUD<UI ?UNC?GJ&
>KAD:UPNJ<Uc&KG>KG?GP@WBCDE&NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE&>OAD<UJN&>:H;@AU:UGB&:>NGJN&
?HK:U:@PGB&K:?W\NAPG&?S:HPNG&?&HG^NPNDBC&?AUAK@C&U&W;@AUNG&?&HPNA&8i&JUNG@PNA&6788&KY&:&
H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&>AK@PGK;@UA
1 pkt T projekt realizowany w partnerstwie z >AK@PGKG\&;>:LGD?PE\&KG>KG?GP@WBCDE\&
NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE\&>:H\N:@E&QUNAHD?CDG&W;LWSN&U&?AJKG;NG&-(!.
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-KG^GKGPDBA&H:@ED?E&WH?NGOAPNA&QUNAHD?Gf&?HK:U:@PEDF&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&
@GKGPADF&:&;?D?GS<OPNG&PN;JN\&>:?N:\NG&?SLA;?AOP:QDN&PA&=AHAPNA&U&?AJKG;NG&>K:^NOAJ@EJN&
raka piersi U;JA?APEDF&BAJ:&q=NALG&>OA\Ed&>K?G?&4GP@KAOPE&(QK:HGJ&0::KHEPWBCDE&>K?E&
Centrum Onkologii - 1P;@E@W@&N\Y&oAKNN&/JL:H:U;JNGB&- Curie,
0 pkt T :=BXDNG&U;>AKDNG\&H:&67n&:;<=&?&>:>WOADBN&?&@GKGP<U&U;JA?APEDF&BAJ:&_=NALG&
plamy",
4.

-K:BGJ@&?AJLAHA&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&?&@GKGP<U&:&
?HNASP:?:UAPE\&PN;JN\&>:?N:\NG&?SLA;?AOP:QDN&PA&=AHAPNAY&

Wniosek
o dofinasowanie

0,3 lub 5
pkt

3

3 pkt T :=BXDNG&U;>AKDNG\&UNXDGB&PNM&67nI&A&\PNGB&PNM&k7n&:;<=&?&>:>WOADBN&?&@GKGP<U&
U;JA?APEDF&BAJ:&_=NALG&>OA\E_I
5 pkt - :=BXDNG&U;>AKDNG\&D:&PAB\PNGB&k7n&:;<=&?&>:>WOADBN&?&@GKGP<U&U;JA?APEDF&BAJ:&
_=NALG&>OA\E_Y&
'EJA?&@GKGP<U&:&;?D?GS<OPNG&PN;JNGB&?SLA;?AOP:QDN&;@AP:UNR&=XH?NG&?ALCD?PNJ&H:&
regulaminu konkursu.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&
5. U;><L^NPAP;:UAPE\N&&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&
VK<HGLY

'&DGOW&?UNXJ;?GPNA&G^GJ@EUP:QDN&>K:UAH?:PEDF&NP@GKUGPDBN&>KG^GK:UAPG&=XHC&&>K:BGJ@E&
?AJLAHABCDG&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&
QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY&
'AKWPJNG\&J:PNGD?PE\&H:&:JKGQOGPNA&H?NALAf&`>K:BGJ@<w jako komplementarne jest ich
W?W>GLAPNABCDE&;NX&DFAKAJ@GKI&UEJOWD?ABCDE&>:UNGOAPNG&;NX&H?NALAfY&
Wniosek
o dofinansowanie

0,1 lub 3 pkt

2

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QDN&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL
1 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&BGHPE\&>K?GH;NXU?NXDNG\&
U;><L^NPAP;:UAPE\&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL
3 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QRI& ?& D:& PAB\PNGB& HU:\A& OW=& UNXDGB&
>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;><L>KADX&?&D:&PAB\PNGB&BGHPE\&>:H\N:@G\
6. UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Wniosek
o dofinasowanie

1

0 lub 1 pkt

4GOG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&?&WH?NALG\&-(!&BG;@&G^GJ@EUPNGB;?G&UEJ:K?E;@APNG&>:@GPDBALW&
JAHKE&\GHED?PGB`?A;:=<U&O:JAO:UEDF`;>K?X@:UEDF&-(!Y&'PN:;J:HAUDA&OW=&>AK@PGK&BG;@&
podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z
ULAQDNUE\&HEKGJ@:KG\&('&gj!Y&
0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&
WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&U&K:H?ABW&>:H;@AU:UA&:>NGJA&?HK:U:tna
1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&
WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
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';>AKDNG&HOA&QKGHPNDF&\NA;@&BG;@&KGAON?ADBC&BGHPGS:&?&>WPJ@<U Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
N&H:@ED?E&\NA;@&>:UEMGB&67&@E;Y&\NG;?JAfD<U&:KA?&\NA;@&>:UEMGB&8i&@E;Y&\NG;?JAfD<U&
=XHCDEDF&;@:ONDA\N&>:UNA@<U&?&UELCD?GPNG\&\NA;@&U:BGU<H?JNDFY&.N;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&
U;JA?APA&BG;@&U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*
fu')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego RozwojuI&PA@:\NA;@&ON;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&@KADCDEDF&^WPJDBG&;>:LGD?P:S:;>:HAKD?G&&U;JA?APA&&BG;@&&U&&?ALCD?PNJW&&PK&&6&&H:&U;>:\PNAPGS:&H:JW\GP@WY&
Dokument pn. _AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze
;@AP:UN&?ALCD?PNJ&H:&KGSWOA\NPW&J:PJWK;WY

Wniosek
o dofinansowanie
-K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&U&&
7. ;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:gospodarcze.

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&:=BXDNA&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&
U&&;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:-gospodarcze.
1

0, 2 lub 4 pkt
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&;>:QK<H&
miast wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*
GC.#A%&'.-gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&@KADCDG&
^WPJDBG&;>:LGD?P:-S:;>:HAKD?G&;>:QK<H&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&
dokumentu pn. _AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze.
-WPJ@E&;W\WBC&;NX&?A&UEBC@JNG\&;E@WADBNI&SHE&?&ON;@E&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&PK&8&
oraz listy miast wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*
GC.#A%&'.-gospodarcze wybrano to samo miasto.
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+V(C=EB=LW>WBX;

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

>?C+:$-;DE47&4+("#$%7,<)&+'(%,-,%4*

4>a(?IKI>\SJBXL

85'4)&%-'&(;(7&4+%$"6D)'47&D+'+5$7"D+15()$+,./0+%+%&4"D+("#$%7,<)&+'(%,-,%4*+-'&F"&+54(6&'()*&+15,=5(G/%+zdrowotnych

Profilaktyka raka szyjki macicy
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium W/B

1

2

3

4

Definicja
5
0:;?@E& H?NALAf& informacyjnych/edukacyjnych >:PNG;N:PG& U& KA\ADF& J:;?@<U&
=G?>:QKGHPNDF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&PNG&UNXDGB&PNM&m7n&UAK@:QDN&>K:BGJ@WY
-:UEM;?G& :HP:;N& ;NX& H:& H?NALAf& NP^:K\ADEBP:`GHWJADEBPEDF& K:?W\NAPEDF& BAJ:& D?XQR&
H?NALAf& \GKE@:KED?PEDF& >K:BGJ@WI& A& PNG& H?NALAf& NP^:K\ADEBP:`>K:\:DEBPEDF& >K:BGJ@W&
UDF:H?CDEDF&H:&JA@AO:SW&J:;?@<U&>:QKGHPNDFY
0KE@GKNW\&H:@ED?CDG&>K:^NOAJ@EJN&:=GB\WBG&6&PABD?X;@;?G&SGP:@E>E&UE;:JNGS:&KE?EJA&@BY&
typ 16 i 18.
0:=NG@E&?AJAM:PG&genotypami HPV 16 i HPV 18 ;C&:=AKD?:PG&PABUNXJ;?E\&KE?EJNG\&KAJA&
szyjki macicy (70 % wszystkich ?ADF:K:UAf&PA&P:U:@U:KE&;?EBJN&\ADNDE&BG;@&
spowodowane tymi typami wirusa).
)GHP:D?GQPNG& U& KA\ADF& >K:BGJ@W& PNG& \A& \:MONU:QDN& ;^NPAP;:UAPNA& =AHAPNA&
cytologicznego.
'&KA\ADF&>K:BGJ@W&WD?G;@PNJ&\:MG&?:;@AR&:=BX@E&@G;@G\&PA&UEJKEDNG&UNKW;A&v-Z&
UELCD?PNG&BGHGP&KA?Y&'EBC@GJ&;@AP:UNC&W?A;AHPN:PG&>K?E>AHJN&&\GHED?PG&;@AP:UNCDG&
>K?G;LAPJX&HOA&>:P:UPGS:&>K?G>K:UAH?GPNA&=AHAPNAY
-:>K?G?&W?A;AHPN:PG&>K?E>AHJN&\GHED?PG&K:?W\NAPG&;C&;E@WADBGI&
U&J@<KEDFl
1. wynik jest nieswoisty,
2. =AHAPNG&UE\ASA&>:U@<K?GPNA&?&>K?ED?EP&@GDFPND?PEDFI&
3. =AHAPNG&PAOGME&>:U@<K?ER&>:&:JKGQO:PE\&D?A;NG&?G&U?SOXH<U&\GHED?PEDFY

1.

(SKAPND?GPNG&J:;?@<U&H?NALAf&NP^:K\ADEBPEDF`GHWJADEBPEDFY&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

2.

,G;@I&J@<KE\&UEJ:PEUAPG&=XH?NG&=AHAPNG&UEJKEUA&D:&PAB\PNGB&6&
PABD?X;@;?G&SGP:@E>E&UNKW;A&vPV.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE

-K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&D:&PAB\PNGB&67n&WD?G;@PNJ<U&=XHC&;@AP:UNLE&:;:=EI&J@<KG&PNSHE&PNG&
UEJ:PEUALE&=AHAf&DE@:O:SND?PEDF&na podstawie informacji z SIMP.

]G?U?SOXHPE

-K:BGJ@& ?AJLAHAI& MG& \A@GKNAL& H:& @G;@W& PA& UEJKEDNG& UNKW;A& v-Z& >:=NGKAPE& BG;@& UELCD?PNG&
>K?G?&OGJAK?A&;>GDBAON;@X&>:L:MPND@UA&N&SNPGJ:O:SNN&OW=&OGJAK?A&?G&;>GDBAON?ADBC&1&;@:>PNA&U&
?AJKG;NG& >:L:MPND@UA& N& SNPGJ:O:SNNI& OW=& OGJAK?A& U& @KAJDNG& ;>GDBAON?ADBN& ?& >:L:MPND@UA& N&
SNPGJ:O:SNN& aOGJAK?I& J@<KE& WJ:fD?EL& D:& PAB\PNGB& HKWSN& K:J& ;>GDBAON?ADBNc& OW=& >:L:MPCYY&
-GK;:PGO&QUNAHD?E&W;LWSN&\YNPY&U&:>AKDNW&:&*wNHGPDG&]A;GH&oGHNDNPGY
Ponadto w przypadku wyniku pozytywnego przeprowadzona jest konsultacja lekarska

3.

4.

5.

'&KA\ADF&>K:BGJ@W&WD?G;@PNJ&\:MG&KA?&;J:K?E;@AR&&z testu na
wykrycie wirusa HPV.

W zakresie profilaktyki P:U:@U:K:UGB&>K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&
U;>AKDNG\&:;:=EI&J@<KG&UD?GQPNGB&PNG&UEJ:PEUALE&=AHAf&
cytologicznych.

-K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&\A@GKNAL&H:&@G;@W&PA&UEJKEDNG&UNKW;A&v-Z&
>:=NGKAPE&BG;@&UELCD?PNG&>K?G?&UEJUAON^NJ:Uany personel.

Wniosek
o dofinasowanie

55

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
oraz ponowPG&=AHAPNG&>:&86&\NG;NCDADFY

6.

-K:BGJ@&KGAON?:UAPE&BG;@&U&:>AKDNW&:&APAON?X&G>NHG\N:O:SND?PC&
>K?G>K:UAH?:PC&HOA&HAPGS:&@GKE@:KNW\&N&SKW>&H:DGO:UEDFY&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

7.

%?NALAPNA&:=BX@G&^NPAP;:UAPNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&PNG&?A;@X>WBC&
QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGBI&J@<KEDF&^NPAP;:UAPNG&BG;@&
?ASUAKAP@:UAPG&?G&QK:HJ<U&publicznych.

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&

8.

Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim programem
zdrowotnym.

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&

9.

-K?GUNH?NAPG&U&>K:BGJDNG&QUNAHD?GPNA&:>NGJN&?HK:U:@PGB&;C&
KGAON?:UAPG&UELCD?PNG&>K?G?&>:H\N:@E&UEJ:PWBCDG&H?NALAOP:QR&
OGD?PND?CY

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&
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'PN:;J:HAUDA&BG;@&?:=:UNC?APE&H:&>K?G>K:UAH?GPNA&APAON?E&epidemiologicznej dla
danego terytorium i grup docelowych ?&WU?SOXHPNGPNG\&:H>:UNGHPNDF&HOA&HAPGS:&
>K:SKA\W&GOG\GP@<U&@BYl&
1. ;JAON&?A>AHAOP:QDN&PA&DF:K:=EI&
2. D?EPPNJ<U&&UEJOWD?ABCDEDF&?&KEPJW&>KADEI
3. wieku,
4. >LDNI&
5. >K:^NOW&?AU:H:UGS:&:;<=&>OAP:UAPEDF&H:&:=BXDia programem zdrowotnym.
"PAON?A&>:UNPPA&:>NGKAR&;NX&PA&ULAQDNUE\&KGSN:PAOPE\&>K:SKA\NG&?HK:U:@PE\&aBGQON&
H:@ED?Ec&OW=&?:;@AR&;A\:H?NGOPNG&:>KAD:UAPA&>K?G?&UPN:;J:HAUDX&PA&>:H;@AUNG&
:S<OP:H:;@X>PEDF&HAPEDFY
0AMH:KA?:U:& HGDE?BA& :& H:^NPAP;:UAPNW& KGAON?ADBN >K:BGJ@W& =XH?NG& W?AOGMPN:PA& :H&
?S:HP:QDN&>OAP:UAPEDF&H?NALAf&?&UEPNJA\N&>K?G>K:UAH?:PGB&APAON?EY
%:>W;?D?A&;NX&\:MONU:QR&^NPAP;:UAPNA&W;LWS&?HK:U:@PEDF&BGMGON&UEJKAD?ABC&:PG&>:?A&
SUAKAP@:UAPG&QUNAHD?GPNA&:>NGJN&?HK:U:@PGB&AO=:&>:&UEJA?APNWI&MG&SUAKAP@:UAPA&
W;LWSA&?HK:U:@PA&PNG&\:SLA=E&?:;@AR&;^NPAP;:UAPA&HAPGB&:;:=NG&?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDF&
w okresie trwania regionalnego programu zdrowotnego (RPZ)lub danego projektu
;LWMCDGS:&KGAON?ADBN&#-! albo w przypadku, gdy odpowiedni Regionalny Program
!HK:U:@PE&>K?GUNHWBG&?AK<UP:&W;LWSN&?HK:U:@PG UE\NGPN:PG&U&JA@AO:SW&QUNAHD?Gf&
SUAKAP@:UAPEDF&BAJ:&>:H;@AU:UG&N&BGHP:D?GQPNG&PNG?=XHPG&HOA&KGAON?ADBN&@GS:&
>K:SKA\WI&BAJ&N&W;LWSN&?HK:U:@PG&>:PAH;@APHAKH:UGY
-K:SKA\&>:ON@EJN&?HK:U:@PGB&@:&>K:SKA\&:&J@<KE\&\:UA&U&AK@Y&i&>J@&6eAW;@AUE&?&HPNA&6s&
;NGK>PNA&677k&KY&:&QUNAHD?GPNADF&:>NGJN&?HK:U:@PGB&^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&
publicznych. Program zdrowotny podlega opiniowaniu przez "SGPDBX&(ceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji :KA?&?A@UNGKH?GPNW&>K?G?&oNPN;@GK;@U:&!HK:UNA&H?NXJN&D?G\W&
?AL:M:PG&U&PN\&H?NALAPNA&\:MPA&W?PAR&?A&;JW@GD?PGI&=G?>NGD?PG&N&G^GJ@EUPG&N&
uzasadnione. %?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&>K:BGJDNG&>K?G?&UPN:;J:HAUDX&:KA?&GUGP@WAOnych
>AK@PGK<U&;C&?S:HPG&?&ULAQDNUE\&>K:SKA\G\&>:ON@EJN&?HK:U:@PGBI&J@<KE&BG;@&
?ALCD?PNJNG\&H:&KGSWOA\NPW&J:PJWK;WY
Kryterium nie dotyczy w sytuacji braku odpowiedniego regionalnego programu
zdrowotnego.
!S:HPNG&?&W;@AUC&z dnia 15 kwietnia 2011 r. :&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&>:H\N:@&UEJ:PWBCDE&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&:?PAD?A podmiot leczniczy, tj.:
1. >K?GH;NX=N:KD<U&U&K:?W\NGPNW&>K?G>N;<U&W;@AUE&?&HPNA&6&ON>DA&677k&KY&:&;U:=:H?NG&
H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GB&UG&U;?GOJNDF&^:K\ADF&>K?GUNH?NAPEDF&HOA&UEJ:PEUAPNA&
H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBI&BGMGON&W;@AUA&PNG&;@AP:UN&NPAD?GBI&
2. samodzielPG&>W=OND?PG&?AJLAHE&:>NGJN&?HK:U:@PGBI&
3. BGHP:;@JN&=WHMG@:UGI&U&@E\&>Af;@U:UG&BGHP:;@JN&=WHMG@:UG&@U:K?:PG&N&
PAH?:K:UAPG&>K?G?&oNPN;@KA&(=K:PE&gAK:H:UGBI&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:&H:&;>KAU&
UGUPX@K?PEDFI&oNPN;@KA&/>KAUNGHONU:QDN&OW=&/?G^A&"SGPDBN&]G?>NGD?Gf;@UA&
WGUPX@K?PGS:I&>:;NAHABCDG&U&;@KWJ@WK?G&:KSAPN?ADEBPGB&A\=WOA@:KNW\I&
A\=WOA@:KNW\&?&N?=C&DF:KEDF&OW=&OGJAK?AI&:&J@<KE\&\:UA&U&AK@Y&ii&W;@Y&6A&W;@AUE&?&
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HPNA&6s&;NGK>PNA&677k&KY&:&QUNAHD?GPNADF&:>NGJN&?HK:U:@PGB&^NPAP;:UAPEDF&?G&
QK:HJ<U&>W=OND?PEDF,
4. instytuty =AHAUD?GI&:&J@<KEDF&\:UA&U&AK@Y&m&W;@AUE&?&HPNA&m7&JUNG@PNA&6787&KY&:&
instytutach badawczych,
5. ^WPHADBG&N&;@:UAK?E;?GPNAI&J@<KEDF&DGOG\&;@A@W@:UE\&BG;@&UEJ:PEUAPNG&?AHAf&U&
?AJKG;NG&:DFK:PE&?HK:UNA&N&J@<KEDF&;@A@W@&H:>W;?D?A&>K:UAH?GPNG&H?NALAOP:QDN&
leczniczej,
6. >:;NAHABCDG&:;:=:U:QR&>KAUPC&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&;@:UAK?E;?GfI&:&J@<KEDF&
mowa w pkt 5,
7. :;:=E&>KAUPG&N&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&H?NALABCDG&PA&>:H;@AUNG&>K?G>N;<U&:&
;@:;WPJW&-Af;@UA&H:&0:QDN:LA&0A@:ONDJNGS:&U&#?GD?E>:;>:ON@GB&-:O;JNGBI&:&;@:;WPJW&
Paf;@UA&H:&NPPEDF&J:QDN:L<U&N&?UNC?J<U&UE?PAPN:UEDF&:KA?&:&SUAKAPDBADF&
U:OP:QDN&;W\NGPNA&N&UE?PAPNAI&
8. jednostki wojskowe T U&?AJKG;NGI&U&BAJN\&UEJ:PWBC&H?NALAOP:QR&OGD?PND?CY
:KA?&OGJAK?A&OW=&>NGOXSPNAKJX&UEJ:PWBCDEDF&?AU<H&U&KA\ADF&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&jako
>KAJ@EJX&?AU:H:UCI&:&J@<KGB&\:UA&U&AK@Y&i&UUY&W;@AUEY

LP
1

Nazwa kryterium
2

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE
Waga Punktacja
3
4
5

Definicja
6

'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&>:@K?G=E&?A>GUPNGPNA&H:;@X>W&H:&W;LWS&HOA&:;<=&
?A\NG;?JALEDF&U&\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67 777&\NG;?JAfD<U&N`OW=&?&:=;?AK<U&
UNGB;JNDFI&>K?E&D?E\&:=;?AKE&UNGB;JNG&HG^NPN:UAPG&;C ?S:HPNG&?G&;@A@E;@EJC&>W=OND?PCY
-K:BGJ@&>KG^GKWBG&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&U&
1. \NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67&777&\NG;?JAfD<U&N`OW=&?&:=;?AK<U&
wiejskich.

Wniosek
o dofinansowanie

0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&QUNAHD?GPNA&W;LWS&HOA&:;<=&&?A\NG;?JALEDF&&&U&
\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67 777&\NG;?JAfD<U&PA&>:?N:\NG&>:UEMGB&m7n&aOND?:PG&U&
0,2 lub 3 pkt s@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcY

2

2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&
U&\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB&67 777&\NG;?JAfD<U&PA&>:?N:\NG&>:UEMGB&m7n&aOND?:PG&U&
;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcY
3 pkt T projekt zakLAHA&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&
PA&>:?N:\NG&>:UEMGB&k7n&aOND?:PG&U&;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcY
-KG^GK:UAPG&=XHC&H?NALAPNAI&>K?ED?EPNABCDG&;NX&H:&UNXJ;?GB&UEJKEUAOP:QDN&DF:K<=&
P:U:@U:K:UEDFY&/@CH&H:&=AHAf&>KAD:UPND?EDF&\:MONUG&BG;@&ULCD?GPNG&UEJ:PAPNA&@G;@W&
na wykrycie wirusa HPV.

2. -K:BGJ@&?AJLAHA&ULCD?GPNG&=AHAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&H:&=AHAf&
pracowniczych.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&ULCD?GPNA&=AHAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&H:&=AHAf&>KAD:UPND?EDFY&
2 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&ULCD?GPNG&U&D:&PAB\PNGB&i7n&=AHAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&H:&=AHAf&
pracowniczych.
]AHAPNA&>K:^NOAJ@ED?PGI&:&J@<KEDF&\:UA&>:UEMGB&PNG&;C&
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3.

'&KA\ADF&>K:BGJ@W&>KG^GK:UAPG&BG;@&LCD?GPNG&=AHAPNA&
wykrywania wirusa HPV z badaniem cytologicznym.

Wniosek
o dofinansowanie

0 lub 2
pkt

1

:=:UNC?J:UG&- o ich realizacji ostatecznie decyduje pacjent. Podczas wizyty lekarz
:H>:UNGH?NAOPE&?A&>K?G>K:UAH?GPNG&=AHAf&>KAD:UPND?EDF&?:=:UNC?APE&BG;@&
>:NP^:K\:UAR&>KAD:UPNJA& :&\:MONU:QDN&UEJ:PAPNA&H:HA@J:UEDF&=AHAf&
profilaktycznych. W przypadku zgody, lekarz medycyny pracy wystawia skierowanie.
'LCD?GPNG&=AHAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&H:&=AHAf&>KAD:UPND?EDF&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&U&;>:;<=&
UE\NGKPE&=XH?NG&U>LEUAR&PAl
- ?UNXJ;?GPNG&UEJKEUAOP:QDN&P:U:@U:K<UI
- ;JK<DGPNG&D?A;W&HNASP:;@EJNY
,E\&;A\E\&>K:BGJ@&>K?ED?EPN&;NX&H:&:=PNMGPNA&J:;?@<U&;>:LGD?PEDF&N&ekonomicznych
diagnostyki i profilaktyki nowotworowej.
%?NALAPNA& ?& ?AJKG;W& \GHEDEPE& >KADEI& H:& J@<KEDF&KGAON?ADBN& ?:=:UNC?APE& BG;@& >KAD:HAUDA&
PA& >:H;@AUNG& >K?G>N;<U& K:?H?NALW& Z1& W;@AUE& ?& HPNA& 6h& D?GKUDA& 8eks& KY& T Kodeks pracy
oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o sLWM=NG&\GHEDEPE&>KADE.
-K:BGJ@&U>LEUA&PA&>:HP:;?GPNG&BAJ:QDN&W;LWS&:KA?&?UNXJ;?GPNG&UEJKEUAOP:QDN&
P:U:@U:K<U&>:>K?G?&U>K:UAH?GPNG&H:HA@J:UEDF&=AHAf&DE@:O:SND?PEDFI&>K?E&D?E\&
J:;?@E&=AHAPNA&DE@:O:SND?PGS:&PNG&;C&J:;?@A\N&JUAON^NJ:UAOPE\N&U&KA\ADF&>K:BGJ@WI&
\:SC&:PG&;@AP:UNR&BGHEPNG&UJLAH&ULA;PE.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&>K?G>K:UAH?APNA&=AHAf&DE@:O:SND?PEDF&BAJ:&W?W>GLPNGPNA&H:&
=AHAf&wykrywania wirusa HPV
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&UEJ:PAPNG&DAL:QDN&=AHAf&wykrywania wirusa v-Z&U&>:LCD?GPNW&?&
badaniami cytologicznymi.
-KG^GK:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&?AJLAHABCDG&>AK@PGK;@U:&>:\NXH?E&>:H\N:@G\&UEJ:PWBCDE\&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&A&D:&PAB\PNGB&BGHPC&:KSAPN?ADBC&>:?AK?CH:UC&KG>KG?GP@WBCDC&
NP@GKG;E&>ADBGP@<U&&&N&>:;NAHABCDC&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&H:QUNAHD?GPNG&U&?AJKG;NG&
H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&?&?AJKG;W&P:U:@U:KW&;?EBJN&\ADNDEY&

-K:BGJ@&BG;@&KGAON?:UAPE&U&>AK@PGK;@UNG&>:\NXH?E&>:H\N:@G\&
4. UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&&a organizacjami
>:?AK?CH:UE\NY

5.

-K:BGJ@&>KG^GKWBG&QUNAHD?GPNG&W;LWS&?HK:U:@PEDF&PA&:=;?AKADF&
@?UY&q=NALEDF&>OA\d&U&?AJKG;NG&profilaktyki raka szyjki macicy.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinasowanie

0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&>AK@PGK;@UA
0,1 lub 2 pkt 1 pkt T >K:BGJ@&KGAON?:UAPE&U&>AK@PGK;@UNG&?&BGHPC&:KSAPN?ADBC&>:?AK?CH:UC&
KG>KG?GP@WBCDC&NP@GKG;E&>ADBGP@<U&N&>:;NAHABCDC&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&H:QUNAHD?GPNG&U&
?AJKG;NG&H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&?&?AJKG;W&P:U:@U:KW&;?EBJN&\ADNDE

1

0, 3 lub 5
pkt

3

58

2 pkt T >K:BGJ@&KGAON?:UAPE&BG;@&?&HU:\A&OW=&UNXDGB&:KSAPN?ADBA\N&>:?AK?CH:UE\N&
repre?GP@WBCDE\N&NP@GKG;E&>ADBGP@<U&N&>:;NAHABCDE\N&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&
H:QUNAHD?GPNG&U&?AJKG;NG&H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&?&?AJKG;W&P:U:@U:KW&;?EBJN&\ADNDEY&
-KG^GKGPDBA&H:@ED?E&QUNAHD?GPNA&W;LWS&?HK:U:@PEDF&PA&:=;?AKADF&U;JA?APEDF&BAJ:&q=NALG&
>OA\Ed&>K?G?&4GP@KAOPE&(QK:HGJ&0::KHEPWBCDE&>K?E&4GP@KW\&(PJ:O:SNN&- Instytut im.
Marii /JL:H:U;JNGB&- 4WKNGI&?A&UEBC@JNG\&;E@WADBNI&U&J@<KEDF&q=NALA&>OA\Ad&UE;@X>WBG&PA&
@GKGPNG&\NA;@A&>:UEMGB&877 777&OWHP:QDNY
0 pkt T :=BXDNG&U;>AKDNG\&H:&67n&:;<=&?&>:>WOADBN&?&@GKGP<U&U;JA?APEDF&BAJ:&_=NALG&
plamy",
3 pkt T :=BXDNG&U;>AKDNG\&UNXDGB&PNM&67nI A&\PNGB&PNM&k7n&:;<=&?&>:>WOADBN&?&@GKGP<U&
U;JA?APEDF&BAJ:&_=NALG&>OA\E_I
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5 pkt - :=BXDNG&U;>AKDNG\&D:&PAB\PNGB&k7n&:;<=&?&>:>WOADBN&?&@GKGP<U&U;JA?APEDF&BAJ:&
_=NALG&>OA\E_Y
'EJA?&@GKGP<U&:&;?D?GS<OPNG&PN;JNGB&?SLA;?AOP:QDN&;@AP:UNR&=XH?NG&?ALCD?PNJ&H:&
regulaminu konkursu.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&
6. U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&
VK<HGLY

'&DGOW&?UNXJ;?GPNA&G^GJ@EUP:QDN&>K:UAH?:PEDF&NP@GKUGPDBN&>KG^GK:UAPG&=XHC&&>K:BGJ@E&
?AJLAHABCDG&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&
QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY&
'AKWPJNG\&J:PNGD?PE\&H:&:JKGQOGPNA&H?NALAf&`>K:BGJ@<U&BAJ:&J:\>OG\GP@AKPG&BG;@&NDF&
W?W>GLAPNABCDE&;NX&DFAKAJ@GKI&UEJOWD?ABCDE&>:UNGOAPNG&;NX&H?NALAfY&
Wniosek
o dofinansowanie

0,1 lub 3 pkt 0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QDN&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL

2

1 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&BGHPE\&>K?GH;NXU?NXDNG\&
U;><L^NPAP;:UAPE\&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL
3 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QR& ?& D:& PAB\PNGB& HU:\A& OW=& UNXDGB&
>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY

-K:BGJ@&>K?GUNHWBG&>AK@PGK;@U:&?&>AK@PGKG\&;>:LGD?PE\&
7. KG>KG?GP@WBCDE\&NP@GKG;E&&N&?K?G;?ABCDE\&>:H\N:@E&QUNAHD?CDG&
W;LWSN&w zakresie POZ.

Wniosek
o dofinansowanie

0 lub 1 pkt

1

0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&U;>NGKAPNG&U;><L>KADE&?&>AK@PGKA\N&;>:LGD?PE\N&U&DGOW&>:>KAUE&
BAJ:QDN&H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&:KA?&U&DGOW&?UNXJ;?GPNA&;JW@GD?P:QDN&:HH?NALEUAPNA&
programu profilaktycznego.
-AK@PGK&;>:LGD?PE&a:KSAPN?ADBA&>:?AK?CH:UAI&?UNC?GJ&>KAD:HAUD<UI ?UNC?GJ&
>KAD:UPNJ<Uc&KG>KG?GP@WBCDE&NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE&>OAD<UJN&>:H;@AU:UGB&:>NGJN&
?HK:U:@PGB&K:?W\NAPG&?S:HPNG&?&HG^NPNDBC&?AUAK@C&U&W;@AUNG&?&HPNA&8i&JUNG@PNA&6788&KY&:&
H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&>AK@PGK;@UA
1 pkt T projekt realizowany w partnerstwie z >AK@PGKG\&;>:LGD?PE\&KG>KG?GP@WBCDE\&
NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE\&>:H\N:@E&QUNAHD?CDG&W;LWSN&&&&U&?AJKG;NG&-(!.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;><L>KADX&?&D:&PAB\PNGB&BGHPE\&>:H\N:@G\&
8. UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Wniosek
o dofinasowanie

1

0 lub 1 pkt

4GOG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&?&WH?NALG\&-(!&BG;@&G^GJ@EUPNGB;?G&UEJ:K?E;@APNG&>:@GPDBALW&
JAHKE&\GHED?PGB`?A;:=<U&O:JAO:UEDF`;>K?X@:UEDF&-(!Y&'PN:;J:HAUDA&OW=&>AK@PGK&BG;@&
podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z
-LA@PNJNG\Y
0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem leczniczym WH?NGOABCDE\&
QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&U&K:H?ABW&>:H;@AU:UA&:>NGJA&?HK:U:@PA
1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
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-KG^GK:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&?AJLAHABCDG&KGAON?ADBX&U;>AKDNA&K<UPNGM&U&S:H?NPADF&
>:>:LWHPN:UEDF&N&UNGD?:KPEDF&:KA?&U&;:=:@EY&&&
-K:BGJ@&>K?GUNHWBG&KGAON?ADBX&U;>AKDNA&K<UPNGM&U&S:H?NPADF&
9.
>:>:LWHPN:UEDF&N&UNGD?:KPEDF&:KA?&U&;:=:@EY

Wniosek
o dofinasowanie

1

0,1 lub 2 pkt

1 pkt - pK:BGJ@&?AJLAHA&KGAON?ADBX&U;>AKDNA&K<UPNGM&U&S:H?NPADF&>:>:LWHPN:UEDF&N&
wieczornych.
2 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&KGAON?ADBX&U;>AKDNA&K<UPNGM&U&S:H?NPADF&>:>:LWHPN:UEDF&N&
wieczornych oraz w soboty.
';>AKDNG&HOA&QKGHPNDF&\NA;@&BG;@&KGAON?ADBC&BGHPGS:&?&>WPJ@<U Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
N&H:@ED?E&\NA;@&>:UEMGB&67&@E;Y&\NG;?JAfD<U&:KA?&\NA;@&>:UEMGB&8i&@E;Y&\NG;?JAfD<U&
=XHCDEDF&;@:ONDA\N&>:UNA@<U&?&UELCD?GPNG\&\NA;@&U:BGU<H?JNDFY&.N;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&
U;JA?APA&BG;@&U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*
fu')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego RozwojuI&PA@:\NA;@&ON;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&@KADCDEDF&^WPJDBG&;>:LGD?P:S:;>:HAKD?G&&U;JA?APA&&BG;@&&U&&?ALCD?PNJW&&PK&&6&&H:&U;>:\PNAPGS:&H:JW\GP@WY&
Dokument pn. DelimiJ"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze
;@AP:UN&?ALCD?PNJ&H:&KGSWOA\NPW&J:PJWK;WY

Wniosek
o dofinansowanie
-K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&U&&
10. ;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:gospodarcze.

0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&KGAON?ADBN&U;>AKDNA&K<UPNGM&U&S:H?NPADF&>:>:LWHPN:UEDF&N&
wieczornych oraz w soboty.

0, 2 lub 4
pkt

1

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&:=BXDNA&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&
U&&;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:-gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&;>:QK<H&
miast wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*
GC.#A%&'.-gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&@KADCDG&
^WPJDBG&;>:LGD?P:-S:;>:HAKD?G&;>:QK<H&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&
dokumentu pn. _AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze.
-WPJ@E&;W\WBC&;NX&?A&UEBC@JNG\&;E@WADBNI&SHE&?&ON;@E&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&PK&8&
oraz listy miast wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*
GC.#A%&'.-gospodarcze wybrano to samo miasto.
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+V(C=EB=LW>WBX;

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

>?C+:$-;DE47&4+("#$%7,<)&+'(%,-,%4*

4>a(?IKI>\SJBXL

85'4)&%-'&(;(7&4+%$"6D)'47&D+'+5$7"D+15()$+,./0+%+%&4"D+("#$%7,<)&+'(%,-,%4*+-'&F"&+54(6&'()*&+15,=5(G/%+'-5,%,#7$)3

">[;YEaEW;KD;(U>HLKIG;(AJ;WXE;DZK;(CBX=SW(HB(C=;KL
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium W/B

1

2

3

4

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

xUNAHD?GPNA&KGFA=NON@ADEBPG&;C&KGAON?:UAPG&?S:HPNG&
3. ?&>K?G>N;A\N&HOA&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&^NPAP;:UAPEDF&?G&
QK:HJ<U&>W=OND?PEDFY

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&

%?NALAPNA&:=BX@G&^NPAP;:UAPNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&PNG&?A;@X>WBC&
4. QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGBI&J@<KEDF&^NPAP;:UAPNG&BG;@&
?ASUAKAP@:UAPG&?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDFY

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&

1. (SKAPND?GPNG&J:;?@<U&H?NALAf&NP^:K\ADEBPEDF`GHWJADEBPEDFY&

2.

-K:BGJ@&KGAON?:UAPE&BG;@&U&:>AKDNW&:&APAON?X&G>NHG\N:O:SND?PC&
>K?G>K:UAH?:PC&HOA&HAPGS:&@Grytorium i grup docelowych.
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Definicja
5
%?NALAPNA&:&DFAKAJ@GK?G&NP^:K\ADEBP:`GHWJADEBPE\&;@AP:UNC&PNG&UNXDGB&PNM&20 n&UAK@:QDN&
projektu.
-:UEM;?G&:HP:;N&;NX&H:&H?NALAf&NP^:K\ADEBP:`GHWJADEBPEDF&K:?W\NAPEDF&BAJ:&D?XQR&
H?NALAf&\GKE@:KED?PEDF&>K:BGJ@WI&A&PNG&H?NALAf&NP^:K\ADEBP:`&>K:\:DEBPEDF&>K:BGJ@W&
UDF:H?CDEDF&H:&JA@AO:SW&J:;?@<U&>:QKGHPNDFY
'PN:;J:HAUDA&BG;@&?:=:UNC?APE&H:&>K?G>K:UAH?GPNA&APAON?E&G>NHG\N:O:SND?PGB&HOA&
danego terytorium i grup docelowych ?&WU?SOXHPNGPNG\&:H>:UNGHPNDF&HOA&HAPGS:&
>K:SKA\W&GOG\GP@<U&@BYl&
1. ;JAON&?A>AHAOP:QDN&PA&DF:K:=EI&
2. D?EPPNJ<U&&UEJOWD?ABCDEDF&?&KEPJW&>KADEI
3. wieku,
4. >LDNI&
5. >K:^NOW&?AU:H:UGS:&:;<=&>OAP:UAPEDF&H:&:=BXDNA&>K:SKA\G\&?HK:U:@PE\Y&&
"PAON?A&>:UNPPA&:>NGKAR&;NX&PA&ULAQDNUE\&KGSN:PAOPE\&>K:SKA\NG&?HK:U:@PE\&aBGQON&
dotyczy) lub zos@AR&;A\:H?NGOPNG&:>KAD:UAPA&>K?G?&UPN:;J:HAUDX&PA&>:H;@AUNG&
:S<OP:H:;@X>PEDF&HAPEDFY
0AMH:KA?:U:&HGDE?BA&:&H:^NPAP;:UAPNW&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&=XH?NG&W?AOGMPN:PA&:H&
?S:HP:QDN&>OAP:UAPEDF&H?NALAf&?&UEPNJA\N&>K?G>K:UAH?:PGB&APAON?EY
xUNAHD?GPNA&KGFA=NON@ADEBPG&\W;?C&=ER&KGAON?:UAPG&?S:HPNG&&&?&>K?G>N;A\N&UEHAPE\N&PA&
>:H;@AUNG&AK@Y&8kh&W;@&8&>J@&8&N&m&?&W;@AUE&?&HPNA&6s&;NGK>PNA&677kKY&:&QUNAHD?GPNADF&
:>NGJN&?HK:U:@PGB&^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDFI&U&;?D?GS<OP:QDN&?AK?CH?GPNA&&
nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013r.
U&;>KAUNG&:JKGQOGPNA&UAKWPJ<U&?AUNGKAPNA&N&KGAON?ADBN&W\<U&U&K:H?ABW&KGFA=NON@ADBA&
lecznicza.
%:>W;?D?A&;NX&\:MONU:QR&^NPAP;:UAPNA&W;LWS&?HK:U:@PEDF&BGMGON&UEJKAD?ABC&:PG&>:?A&
SUAKAP@:UAPG&QUNAHD?GPNA&:>NGJN ?HK:U:@PGB&AO=:&>:&UEJA?APNWI&MG&SUAKAP@:UAPA&
W;LWSA&?HK:U:@PA&PNG&\:SLA=E&?:;@AR&;^NPAP;:UAPA&HAPGB&:;:=NG&?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDF&
w okresie trwania regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) lub danego projektu
;LWMCDGS:&KGAON?ADBN&#-! albo w przypadku, gdy odpowiedni Regionalny Program
!HK:U:@PE&>K?GUNHWBG&?AK<UP:&W;LWSN&?HK:U:@PG&UE\NGPN:PG&U&JA@AO:SW&QUNAHD?Gf&
SUAKAP@:UAPEDF&BAJ:&>:H;@AU:UG&N&BGHP:D?GQPNG&PNG?=XHPG&HOA&KGAON?ADBN&@GS:&
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>K:SKA\WI&BAJ&N&W;LWSN&?HK:U:@PG&>:PAH;@APHAKH:UGY

5.

Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim regionalnym
programem zdrowotnym

-K?GUNH?NAPG&U&>K:BGJDNG&QUNAHD?GPNA&:>NGJN&?HK:U:@PGB&;C&
6. KGAON?:UAPG&UELCD?PNG&>K?G?&>:H\N:@E&UEJ:PWBCDG&H?NALAOP:QR&
OGD?PND?CY

Wniosek
o dofinasowanie

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&

-K:SKA\&>:ON@EJN&?HK:U:@PGB&@:&>K:SKA\&:&J@<KE\&\:UA&U&AK@Y&i&>J@&6eAW;@AUE&?&HPNA&6s&
;NGK>PNA&677k&KY&:&QUNAHD?GPNADF&:>NGJN&?HK:U:@PGB&^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&
publicznych. Program zdrowotny podlega opiniowaniu przez "SGPDBX&(DGPE&,GDFP:O:SNN&
Medycznych i Taryfikacji :KA?&?A@UNGKH?GPNW&>K?G?&oNPN;@GK;@U:&!HK:UNA&H?NXJN&D?G\W&
?AL:M:PG&U&PN\&H?NALAPNA&\:MPA&W?PAR&?A&;JW@GD?PGI&=G?>NGD?PG& i efektywne
i uzasadnione. %?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&>K:BGJDNG&>K?G?&UPN:;J:HAUDX&:KA?&GUGP@WAOPEDF&
>AK@PGK<U&;C&?S:HPG&? ULAQDNUE\&KGSN:PAOPE\&>K:SKA\G\&?HK:U:@PE\I&J@<KE&BG;@&
?ALCD?PNJNG\&H:&KGSWOA\NPW&J:PJWK;WY

]G?U?SOXHPE&

!S:HPNG&?&W;@AUC&z dnia 15 kwietnia 2011 r. :&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&>:H\N:@&UEJ:PWBCDE&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&:?PAD?A&>:H\N:@&OGD?Piczy, tj.:
1. >K?GH;NX=N:KD<U&U&K:?W\NGPNW&>K?G>N;<U&W;@AUE&?&HPNA&6&ON>DA&677k&KY&:&;U:=:H?NG&
H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GB&UG&U;?GOJNDF&^:K\ADF&>K?GUNH?NAPEDF&HOA&UEJ:PEUAPNA&
H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBI&BGMGON&W;@AUA&PNG&;@AP:UN&NPAD?GBI&
2. samodzielne publiczne zAJLAHE&:>NGJN&?HK:U:@PGBI&
3. BGHP:;@JN&=WHMG@:UGI&U&@E\&>Af;@U:UG&BGHP:;@JN&=WHMG@:UG&@U:K?:PG&N&
PAH?:K:UAPG&>K?G?&oNPN;@KA&(=K:PE&gAK:H:UGBI&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:&H:&;>KAU&
UGUPX@K?PEDFI&oNPN;@KA&/>KAUNGHONU:QDN&OW=&/?G^A&"SGPDBN&]G?>NGD?Gf;@UA&
'GUPX@K?PGS:I&>:;NAHABCDG&U&;@KWJ@WK?G&:KSAPN?ADEBPGB&A\=WOA@:KNW\I&
A\=WOA@:KNW\&?&N?=C&DF:KEDF&OW=&OGJAK?AI&:&J@<KE\&\:UA&U&AK@Y&ii&W;@Y&6A&W;@AUE&
?&HPNA&6s&;NGK>PNA&677k&KY&:&QUNAHD?GPNADF&:>NGJN&?HK:U:@PGB&^NPAP;:UAPEDF&?G&
QK:HJ<U&>W=OND?PEDF,
4. instytuty badawcze, o J@<KEDF&\:UA&U&AK@Y&m&W;@AUE&?&HPNA&m7&JUNG@PNA&6787&KY&
o instytutach badawczych,
5. ^WPHADBG&N&;@:UAK?E;?GPNAI&J@<KEDF&DGOG\&;@A@W@:UE\&BG;@&UEJ:PEUAPNG&?AHAf&
U&?AJKG;NG&:DFK:PE&?HK:UNA&N&J@<KEDF&;@A@W@&H:>W;?D?A&>K:UAH?GPNG&H?NALAOP:QDN&
leczniczej,
6. posiaHABCDG&:;:=:U:QR&>KAUPC&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&;@:UAK?E;?GfI&:&J@<KEDF&
mowa w pkt 5,
7. :;:=E&>KAUPG&N&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&H?NALABCDG&PA&>:H;@AUNG&>K?G>N;<U&
:&;@:;WPJW&-Af;@UA&H:&0:QDN:LA&0A@:ONDJNGS:&&U&#?GD?E>:;>:ON@GB&-:O;JNGBI&
:&;@:;WPJW&-Af;@UA&H:&NPPEDF&J:QDN:L<U&N&?UNC?J<U&UE?PAPN:UEDF&:KA?&
:&SUAKAPDBADF&U:OP:QDN&;W\NGPNA&N&UE?PAPNAI&
8. jednostki wojskowe T U&?AJKG;NGI&U&BAJN\&UEJ:PWBC&H?NALAOP:QR&OGD?PND?CY
:KA?&OGJAK?A&OW=&>NGOXSPNAKJX&UEJ:PWBCDEDF&?AU<H&U&KA\ADF&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&
jako >KAJ@EJX&?AU:H:UCI&:&J@<KGB&\:UA&UAK@Y&i&UUY&W;@AUEY
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LP
1

Nazwa kryterium
2

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&
1. U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&
VK<HGLY

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE
Waga Punktacja
3
4
5

Definicja
6

'&DGOW&?UNXJ;?GPNA&G^GJ@EUP:QDN&>K:UAH?:PEDF&NP@GKUGPDBN&>KG^GK:UAPG&=XHC&&>K:BGJ@E&
?AJLAHABCDG&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&
QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY&
'AKWPJNG\&J:PNGD?PE\&H:&:JKGQOGPNA&H?NALAf&`>K:BGJ@<w jako komplementarne jest ich
W?W>GLAPNABCDE&;NX&DFAKAJ@GKI&UEJOWD?ABCDE&>:UNGOAPNG&;NX&H?NALAfY&
Wniosek
o dofinansowanie

2

0,1 lub 3 pkt

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QDN&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL
1 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&BGHPE\&>K?GH;NXU?NXDNG\&
U;><L^NPAP;:UAPE\&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL

-K:BGJ@&>KG^GKWBG&:;:=E&>KADWBCDG&?ASK:M:PG&>K?GHUD?G;PE\&
2. :>W;?D?GPNG\&KEPJW&>KADE&&?&>:U:HW&D?EPPNJ<U&?HK:U:@PEDF&
UEU:LAPEDF&UAKWPJA\N&>KADEY

Wniosek
o dofinansowanie

0,1 lub 2 pkt

3

3 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QRI& ?& D:& PAB\PNGB& HU:\A& OW=& UNXDGB&
>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY
';JA?APNA&?HK:U:@PG&:JKGQOA&PA&>:H;@AUNG&UEUNAHW&OGJAK?&;>GDBAON;@AI&J@<KE&>:&
;@UNGKH?GPNW&?AN;@PNGPNA&>:@K?G=E&:KA?&?HNASP:?:UAPNA&J:KGOADBN&>:\NXH?E&;DF:K?GPNA\NI&
A&UAKWPJA\N&>KADE&JNGKWBG&HAPC&:;:=X&PA&KGFA=NON@ADBXY
-KG^GK:UAPNG&@GB&SKW>E&H:DGO:UGB&UEPNJA&?&^AJ@WI&NM&H:;@X>PG&W;LWSN&\GHED?PG&U&KA\ADF&
gj!&;C PNGUE;@AKD?ABCDGI&A&=KAJ&\:MONU:QDN&;J:K?E;@APNA&?&KGFA=NON@ADBN&\GHED?PGB&w
okresie trwania regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) lub danego projektu
;LWMCDGS:&KGAON?ADBN&#-!I&:SKAPND?A&\:MONU:QR&;?E=JNGB&KGAJDBNI&D:&U&=G?>:QKGHPN&;>:;<=&
>K?ED?EPNA&;NX H:&>:S:K;?APNA&;@APW&?HK:UNAI&A&@E\&;A\E\&H:&?UNXJ;?GPNA&OND?=E&:;<=I&
J@<KG&>K?GHUD?GQPNG&:>W;?D?ABC&KEPGJ&>KADEY
0 pkt T osoby z grupy preferowanej ;@AP:UNC&>:PNMGB&i7n&aOND?:PG& w stosunku do
U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wc
1 pkt T osoby z grupy prefeK:UAPGB&;@AP:UNC&D:&PAB\PNGB&i7n&aOND?:PG&U&;@:;WPJW&H:&
U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wc

3. 2KW>C&H:DGO:UC&;C&:;:=E&>KADWBCDG&N`OW=&:;:=E&bezrobotne.

Wniosek o
dofinansowanie

2

0, 2 pkt

2 pkt T :;:=E& ?& SKW>E& >KG^GK:UAPGB& ;@AP:UNC& >:UEMGB& 97n& aOND?:PG& U& ;@:;WPJW& H:&
U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcY
%G^NPNDBA&:;:=E&>KADWBCDGB&?S:HPA&?&HG^NPNDBC&?AUAK@C&U&H:JW\GPDNG&1!&#-(&'(&678k6767&>PY&.N;@A&U;JAVPNJ<U&PA&>:?N:\NG&>K:BGJ@W&#-(&'(&678k-2020. Zakres EFS.
%G^NPNDBA&:;:=E&=G?K:=:@PGB&?S:HPA&?&HG^NPNDBC&?AUAK@C&U&H:JW\GPDNG&1!&#-(&'(&678k6767&>PY&.N;@A&U;JAVPNJ<U&PA&>:?N:\NG&>K:BGJ@W&#-(&'(&678k-2020. Zakres EFS.
pD?G;@PNJNG\&>K:BGJ@W&\:MG&?:;@AR&:;:=AI&U&>K?E>AHJW&J@<KGB&OGJAK?&;>GDBAON;@A&W?PAI&MG&
H?NXJN&KGFA=NON@ADBN&\GHED?PGB&=XH?NG&:PA&U&;@APNG&J:P@EPW:UAR&>KADX&OW=&>:HBCR&
zatrudnienie.
0 pkt - >K:BGJ@&PNG&BG;@&;JNGK:UAPE&U&DAL:QDN&H:&:;<=&>KADWBCDEDF&N`OW=&=G?K:=:@PEDFI
2 pkt - >K:BGJ@&BG;@&U&DAL:QDN&;JNGK:UAPE&H:&:;<=&>KADWBCDEDF&N`OW=&=G?K:=:@PEDFY
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-K:BGJ@&>K?GUNHWBG&>AK@PGK;@U:&?&>AK@PGKG\&;>:LGD?PE\&
4. KG>KG?GP@WBCDE\&NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE\&>:H\N:@E&QUNAHD?CDG&
W;LWSN&U&?AJKG;NG&-(!Y

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 1 pkt

0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&U;>NGKAPNG&U;><L>KADE&?&>AK@PGKA\N&;>:LGD?PE\N&U&DGOW&>:>KAUE&
BAJ:QDN&H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&:KA?&U&DGOW&?UNXJ;?GPNA&;JW@GD?P:QDN&:HH?NALEUAPNA&
programu profilaktycznego.
-AK@PGK&;>:LGD?PE&a:KSAPN?ADBA&>:?AK?CH:UAI&?UNC?GJ&>KAD:HAUD<UI ?UNC?GJ&
>KAD:UPNJ<Uc&KG>KG?GP@WBCDE&NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE&>OAD<UJN&>:H;@AU:UGB&:>NGJN&
?HK:U:@PGB&K:?W\NAPG&?S:HPNG&?&HG^NPNDBC&?AUAK@C&U&W;@AUNG&?&HPNA&8i&JUNG@PNA&6788&KY&
:&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&>AK@PGK;@UA
1 pkt T projekt realizowany w partnerstwie z >AK@PGKG\&;>:LGD?PE\&KG>KG?GP@WBCDE\&
NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE\&>:H\N:@E&QUNAHD?CDG&W;LWSN w zakresie POZ.
'PN:;J:HAUDA&\W;N&UEJA?AR&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&?A;AHP:QR&?AUNC?APNA&
w projekcie partnerstwa z ww. partnerem.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;><L>KADX&?&D:&PAB\PNGB&BGHPE\&>:H\N:@G\&
5. UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

-K:BGJ@&BG;@&KGAON?:UAPE&U&>AK@PGK;@UNG&>:\NXH?E&>:H\N:@G\&
6. UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&A&:KSAPN?ADBA\N&
>:?AK?CH:UE\NY

-K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&U&&
7. ;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:gospodarcze.

4GOG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&?&WH?NALG\&-(!&BG;@&G^GJ@EUPNGB;?G&UEJ:K?E;@APNG&>:@GPDBALW&
JAHKE&\GHED?PGB`?A;:=<U&O:JAO:UEDF`;>K?X@:UEDF&-(!Y&'PN:;J:HAUDA&OW=&>AK@PGK&BG;@&
podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z -LA@PNJNG\Y
Wniosek
o dofinasowanie

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 1 pkt

0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&
WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&&w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&
WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&U&K:H?ABW&>:H;@AU:UA&:>NGJA&?HK:U:@PA.
'PN:;J:HAUDA&\W;N&UEJA?AR&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&?A;AHP:QR&U;><L>KADE&?&
BGHP:;@JC POZ.
-KG^GK:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&?AJLAHABCDG&>AK@PGK;@U:&>:\NXH?E&>:H\N:@G\&UEJ:PWBCDE\&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&A&D:&PAB\PNGB&BGHPC&:KSAPN?ADBC&>:?AK?CH:UC&KG>KG?GP@WBCDC&
NP@GKG;E&>ADBGP@<U&N&>:;NAHABCDC&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&H:QUNAHD?GPNG&U&?AJKG;NG&
rehabilitacji medycznej, w tym kardiologicznej i neurologicznej, zgodnie z zakresem
ULAQDNUGS:&#GSN:PAOPGS:&-K:SKA\W&!HK:U:@PGS:Y&
0,1, 2 lub 3 0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&>AK@PGK;@UAY
pkt
1 pkt T >K:BGJ@&KGAON?:UAPE&U&>AK@PGK;@UNG&?&BGHPC&:KSAPN?ADBC&>:?AK?CH:UC&
KG>KG?GP@WBCDC&NP@GKG;E >ADBGP@<U&N&>:;NAHABCDC&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&H:QUNAHD?GPNG&U&
zakresie rehabilitacji medycznej.
2 pkt T >K:BGJ@&KGAON?:UAPE&BG;@&?&HU:\A&OW=&UNXDGB&:KSAPN?ADBA\N&>:?AK?CH:UE\N&
KG>KG?GP@WBCDE\N&NP@GKG;E&>ADBGP@<U&N&>:;NAHABCDE\N&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&
H:QUNAHD?GPNG&U&?AJKG;NG&KGFA=NON@ADBN&\GHED?PGBY
';>AKDNG&HOA&QKGHPNDF&\NA;@&BG;@&KGAON?ADBC&BGHPGS:&?&>WPJ@<U Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
0, 2 lub 4 pkt N&H:@ED?E&\NA;@&>:UEMGB&67&@E;Y&\NG;?JAfD<U&:KA?&\NA;@&>:UEMGB&8i&@E;Y&\NG;?JAfD<U&
=XHCDEDF&;@:ONDA\N&>:UNA@<U&?&UELCD?GPNG\&\NA;@&U:BGU<H?JNDFY&.N;@A&\NA;@&QKGHPNDh
U;JA?APA&BG;@&U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*

1

1
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T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego RozwojuI&PA@:\NA;@&ON;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&@KADCDEDF&^WPJDBG&;>:LGD?P:gospoHAKD?G&&U;JA?APA&&BG;@&&U&&?ALCD?PNJW&&PK&&6&&H:&U;>:\PNAPGS:&H:JW\GP@WY&
Dokument pn. _AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze
;@AP:UN&?ALCD?PNJ&H:&KGSWOA\NPW&J:PJWK;WY
Wniosek
o dofinansowanie

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&:=BXDNA&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI w tym
U&&;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:-gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&;>:QK<H&
miast wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%ych funkcje
GC.#A%&'.-gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&@KADCDG&
^WPJDBG&;>:LGD?P:-S:;>:HAKD?G&;>:QK<H&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&
dokumentu pn. _AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze.
-WPJ@E&;W\WBC&;NX&?A&UEBC@JNG\&;E@WADBNI&SHE&?&ON;@E&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&PK&8&
oraz listy miast wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*
GC.#A%&'.-gospodarcze wybrano to samo miasto.
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+V(C=EB=LW>WBX;

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

>?C+:$-;DE47&4+("#$%7,<)&+'(%,-,%4*

4>a(?IKI>\SJBXL

85'4)&%-'&(;(7&4+%$"6D)'47&D+'+5$7"D+15()$+,./0+%+%&4"D+("#$%7,<)&+'(%,-,%4*+-'&F"&+54(6&'()*&+
15,=5(G/%+'-5,%,#7$)3

EaEUEGBX;GE>(IH=BXBWGLK[(KILGGE<SX(=LIL<;(X(UE>D?KA(C=;KL
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(informacji

Charakter
kryterium W/B

1

2

3

4

1. (SKAPND?GPNG&J:;?@<U&H?NALAf&NP^:K\ADEBPEDF`GHWJADEBPEDFY&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

2.

%?NALAPNA&:=BX@G&^NPAP;:UAPNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&PNG&?A;@X>WBC&
:=:UNC?J:UEDF&=AHAf&?&?AJKG;W&\GHEDEPE&>KADEY

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&

3.

Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim regionalnym
programem zdrowotnym.

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE&

4.

-K:BGJ@&KGAON?:UAPE&BG;@&U&:>AKDNW&:&APAON?X&UE;@X>:UAPNA&
PNGJ:K?E;@PEDF&D?EPPNJ<U&?HK:U:@PEDF&U&\NGB;DW&>KADEY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

68

Definicja
5
0:;?@E&H?NALAf&NP^:K\ADEBP:`>K:\:DEBPEDF&>:PNG;N:PG&U&KA\ADF&J:;?@<U&=G?>:QKGHPNDF&
;@AP:UNC&PNG&UNXDGB&PNM&>:?N:\&U;JA?APE&&U&:H>:UNGHPN\&KGSN:PAOPE\&>K:SKA\NG&
polityki zdrowotnej/regulaminie konkursu.
-:UEM;?G&:HP:;N&;NX&H:&H?NALAf&NP^:K\ADEBP:`GHWJADEBPEDF&K:?W\NAPEDF&BAJ:&D?XQR&
H?NALAf&\GKE@:KED?PEDF&>K:BGJ@WI&A&PNG&H?NALAf&NP^:K\ADEBP:`>K:\:DEBPEch projektu
UDF:H?CDEDF&H:&JA@AO:SW&J:;?@<U&>:QKGHPNDFY
-KAD:HAUDA&PA&>:H;@AUNG&>K?G>N;<U&K:?H?NALW&Z1&W;@AUE&?&HPNA&6h&D?GKUDA&8esk&KY&
0:HGJ;&>KADE&:KA?&W;@AUE&?&HPNA&6s&D?GKUDA&8ees&KY&:&;LWM=NG&\GHEDEPE&>KADE&&
?:=:UNC?APE&BG;@&?A>GUPNR&>KAD:UPNJ:\I&PA&;U<B&J:;?@I&>K:^NOAJ@ED?PC&:>NGJX&OGJAK;JCI&
@BY&\YNPY&U;@X>PGI&:JKG;:UG&N&J:P@K:OPG&=AHAPNA OGJAK;JNGY&%?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&
KA\ADF&>K:BGJ@W&UEJKAD?ABC&>:?A&?AJKG;&UUY&=AHAfY
-K:SKA\&>:ON@EJN&?HK:U:@PGB&@:&>K:SKA\&:&J@<KE\&\:UA&U&AK@Y&i&>J@&6eAW;@AUE&?&HPNA&6s&
;NGK>PNA&677k&KY&:&QUNAHD?GPNADF&:>NGJN&?HK:U:@PGB&^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&
publicznych. Program zdrowotny podlega opiniowaniu przez "SGPDBX&(DGPE&,GDFP:O:SNN&
Medycznych i Taryfikacji :KA?&?A@UNGKH?GPNW&>K?G?&oNPN;@GK;@U:&!HK:UNA&H?NXJN&D?G\W&
?AL:M:PG&U&PN\&H?NALAPNA&\:MPA&W?PAR&?A&;JW@GD?PGI&=G?>NGD?PG&N&G^GJ@EUPG&N&
uzasadnione.
%?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&>K:BGJDNG&>K?G?&UPN:;J:HAUDX&:KA?&GUGP@WAOPEDF&>AK@PGK<U&sC&
zgodne z ULAQDNUE\&KGSN:PAOPE\&>K:SKA\G\&?HK:U:@PE\I&J@<KE&BG;@&?ALCD?PNJNG\&H:&
KGSWOA\NPW&J:PJWK;WI&A&W;LWSN&?HK:U:@PG&;C&KGAON?:UAPG&U&:>AKDNW&o Evidence Based
Medicine.
Kryterium nie dotyczy w sytuacji braku odpowiedniego regionalnego programu
zdrowotnego.
'PN:;J:HAUDA&BG;@&?:=:UNC?APE&H:&>K?G>K:UAH?GPNA&APAON?E&UE;@X>:UAPNA&
PNGJ:K?E;@PEDF&D?EPPNJ<U&?HK:U:@PEDF&U&\NGB;DW&>KADEY&
"PAON?A&>:UNPPA&:>NGKAR&;NX&PA&ULAQDNUE\&KGSN:PAOPE\&>K:SKA\NG&?HK:U:@PE\&aBGQON&
H:@ED?Ec&OW=&?:;@AR&;A\:H?NGOPNG&:>KAD:UAPA&>K?G?&UPN:;J:HAUDXY
0AMH:KA?:U:&HGDE?BA&:&H:^NPAP;:UAPNW&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&=XH?NG&W?AOGMPN:PA&:H&
?S:HP:QDN&>OAP:UAPEDF&H?NALAf&?&UEPNJA\N&>K?G>K:UAH?:PGB&APAON?EY

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
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';>AKDNG&>KAD:HAUDE&U&:>KAD:UAPNW&N&UHK:MGPNW&K:?UNC?Af&
5. :KSAPN?ADEBPEDF&>K?ED?EPNABCDEDF&;NX&H:&GON\NPADBN&
?NHGP@E^NJ:UAPEDF&?ASK:MGf&HOA&?HK:UNAY&

-K?GUNH?NAPG&U&>K:BGJDNG&QUNAHD?GPNA&:>NGJN&?HK:U:@PGB&;C&
6. KGAON?:UAPG&UELCD?PNG&>K?G?&>:H\N:@E&UEJ:PWBCDG&H?NALAOP:QR&
OGD?PND?C&aBGQON&H:@ED?EcY

LP
1

Nazwa kryterium
2
0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&
1. U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&
VK<HGLY

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinasowanie

]G?U?SOXHPE

'PN:;J:HAUDA&BG;@&?:=:UNC?APE&H:&KGAON?ADBN&H?NALAf&\ABCDEDF&PA&DGOW&opracowanie
N&UHK:MGPNG&K:?UNC?Af&:KSAPN?ADEBPEDF&U&?AJLAH?NG&>KADE&>K?ED?EPNABCDEDF&;NX&H:&
GON\NPADBN&?NHGP@E^NJ:UAPEDF&?ASK:MGf&HOA&?HK:UNA&>KAD:UPNJ<U.

]G?U?SOXHPE&

!S:HPNG&?&W;@AUC&?&HPNA&8i&JUNG@PNA&6788&KY&:&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&>:H\N:@&UEJ:PWBCDE&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&:?PAD?A&>:H\N:@&OGD?PND?EI&@BYl
1. >K?GH;NX=N:KD<U&U&K:?W\NGPNW&>K?G>N;<U&W;@AUE&?&HPNA&6&ON>DA&677k&KY&:&
;U:=:H?NG&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GB&UG&U;?GOJNDF&^:K\ADF&>K?GUNH?NAPEDF&
dla wykonywaniA&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBI&BGMGON&W;@AUA&PNG&;@AP:UN&NPAD?GBI&
2. ;A\:H?NGOPG&>W=OND?PG&?AJLAHE&:>NGJN&?HK:U:@PGBI&
3. BGHP:;@JN&=WHMG@:UGI&U&@E\&>Af;@U:UG&BGHP:;@JN&=WHMG@:UG&@U:K?:PG&N&
PAH?:K:UAPG&>K?G?&oNPN;@KA&(=K:PE&gAK:H:UGBI&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:&H:&
spraw UGUPX@K?PEDFI&oNPN;@KA&/>KAUNGHONU:QDN&OW=&/?G^A&"SGPDBN&
]G?>NGD?Gf;@UA&'GUPX@K?PGS:I&>:;NAHABCDG&U&;@KWJ@WK?G&:KSAPN?ADEBPGB&
A\=WOA@:KNW\I&A\=WOA@:KNW\&?&N?=C&DF:KEDF&OW=&OGJAK?AI&:&J@<KE\&\:UA&U&
art. 55 ust. 2a ustawy
?&HPNA&6s&;NGK>PNA&677k&KY&:&QUNAHczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDFI&
4. NP;@E@W@E&=AHAUD?GI&:&J@<KEDF&\:UA&U&AK@Y&m&W;@AUE&?&HPNA&m7&JUNG@PNA&6787&
r.
o instytutach badawczych,
5. ^WPHADBG&N&;@:UAK?E;?GPNAI&J@<KEDF&DGOG\&;@A@W@:UE\&BG;@&UEJ:PEUAPNG&?AHAf&
w zakresNG&:DFK:PE&?HK:UNA&N&J@<KEDF&;@A@W@&H:>W;?D?A&>K:UAH?GPNG&
H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GBI&
6. >:;NAHABCDG&:;:=:U:QR&>KAUPC&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&;@:UAK?E;?GfI&:&
J@<KEDF&\:UA&U&>J@&iI&
7. :;:=E&>KAUPG&N&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&H?NALABCDG&PA&>:H;@AUNG&>K?G>N;<U&:&
stosuPJW&-Af;@UA&H:&0:QDN:LA&0A@:ONDJNGS:&U&#?GD?E>:;>:ON@GB&-:O;JNGBI&:&
;@:;WPJW&-Af;@UA&H:&NPPEDF&J:QDN:L<U&N&?UNC?J<U&UE?PAPN:UEDF&:KA?&:&
SUAKAPDBADF&U:OP:QDN&;W\NGPNA&N&UE?PAPNAI&
8. jednostki wojskowe T U&?AJKG;NGI&U&BAJN\&UEJ:PWBC&H?NALAOP:QR&OGD?PND?CY
oraz OGJAK?A&OW=&>NGOXSPNAKJX&UEJ:PWBCDEDF&?AU<H&U&KA\ADF&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&
BAJ:&>KAJ@EJX&?AU:H:UCI&:&J@<KGB&\:UA&U&AK@Y&i&UUY&W;@AUEY

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE
Waga Punktacja
3
4
5
Wniosek
o dofinansowanie

Definicja
6

'&DGOW&?UNXJ;?GPNA&G^GJ@EUP:QDN&>K:UAH?:PEDF&NP@GKUGPDBN&>KG^GK:UAPG&=XHC&&>K:BGJ@E&
0,1 lub 3 pkt ?AJLAHABCDG&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&
QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY&

2
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'AKWPJNG\&J:PNGD?PE\&H:&:JKGQOGPNA&H?NALAf&`>K:BGJ@<w jako komplementarne jest ich
W?W>GLAPNABCDE&;NX&DFAKAJ@GKI&UEJOWD?ABCDE&>:UNGOAPNG&;NX&H?NALAfY&
0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QDN&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL
1 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&BGHPE\&>K?GH;NXU?NXDNG\&
U;><L^NPAP;:UAPE\&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL

2.

-K:BGJ@&>K?GUNHWBG&H?NALAPNA&J:P;:ONHADEBPG&OW=&NPPG&^:K\E&
U;><L>KADE&>:H\N:@<U&UEJ:PWBCDEDF&H?NALAOP:QR&OGD?PND?CY

Wniosek
o dofinansowanie

0 lub 2
pkt

2

3 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QRI& ?& D:& PAB\PNGB& HU:\A& OW=& UNXDGB&
>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY
-KG^GKGPDBG& HOA& >K:BGJ@<U& >K?GUNHWBCDEDF& H?NALAPNA& J:P;:ONHADEBPG& OW=& H?NALAPNA&
H:@ED?CDG&U;><L>KADE&>:H\N:@<U&UEJ:PWBCDEDF&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C.
)GS:& DGOG\& BG;@& UE=<K& >K:BGJ@<U& :>AK@EDF& PA& >AK@PGK;@UNGI& J@<KG& \:MG& ;@AP:UNR&
>:HUAONPE&>:H&HAO;?C&U;><L>KADX K<UPNGM&>:&?AJ:fD?GPNW&KGAON?ADBN&>K:BGJ@WY
0 pkt T >K:BGJ@& PNG& >K?GUNHWBG& H?NALAf& J:P;:ONHADEBPEDF& OW=& H?NALAf& H:@ED?CDEDF&
U;><L>KADE&>:H\N:@<U&UEJ:PWBCDEDF&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C.
2 pkt T >K:BGJ@&>K?GUNHWBG&H?NALAPNA&J:P;:ONHADEBPG&OW=&H?NALAPNA&H:@ED?CDG&U;><L>KADE&
>:H\N:@<U&UEJ:PWBCDEDF&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C.

3.

-K:BGJ@&>K?GUNHWBG&>AK@PGK;@U:&?&>AK@PGKG\&;>:LGD?PE\&
KG>KG?GP@WBCDE\&NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE\&>:H\N:@E&QUNAHD?CDG&
W;LWSN&U&?AJKG;NG&-(!&aBGQON&H:@ED?EcY&

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 1 pkt

0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&U;>NGKAPNG&U;><L>KADE&?&>AK@PGKA\N&;>:LGD?PE\N&U&DGOW&>:>KAUE&
BAJ:QDN&H?NALAf&>K:^NOAJ@ED?PEDF&:KA?&U&DGOW&?UNXJ;?GPNA&;JW@GD?P:QDN&:HH?NALEUAPNA&
programu profilaktycznego.
-AK@PGK&;>:LGD?PE&a:KSAPN?ADBA&>:?AK?CH:UAI&?UNC?GJ&>KAD:HAUD<UI&?UNC?GJ&
>KAD:UPNJ<Uc&KG>KG?GP@WBCDE&NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE&>OAD<UJN&>:H;@AU:UGB&:>NGJN&
?HK:U:@PGB&K:?W\NAPG&?S:HPNG&?&HG^NPNDBC&?AUAK@C&U&W;@AUNG&?&HPNA&8i&JUNG@PNA&6788&KY&
:&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&>AK@PGK;@UA
1 pkt T projekt realizowany w partnerstwie z >AK@PGKG\&;>:LGD?PE\&KG>KG?GP@WBCDE\&
NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE\&>:H\N:@E&QUNAHD?CDG&W;LWSN&&&U&?AJKG;NG&-(!.
'PN:;J:HAUDA& \W;N& UEJA?AR& UG& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNG& ?A;AHP:QR& ?AUNC?APNA&
w projekcie partnerstwa z ww. partnerem.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;><L>KADX&?&D:&PAB\PNGB&BGHPE\&>:H\N:@G\&
UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&
4.
?HK:U:@PGB&&U&K:H?ABW&>:H;@AU:UA&:>NGJA&?HK:U:@PA&aBGQON&
dotyczy).

Wniosek
o dofinasowanie

1

0 lub 1 pkt

4GOG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&?&WH?NALG\&-(!&BG;@&G^GJ@EUPNGB;?G&UEJ:K?E;@APNG&>:@GPDBALW&
JAHKE&\GHED?PGB`?A;:=<U&O:JAO:UEDF`;>K?X@:UEDF&-(!Y&'PN:;J:HAUDA&OW=&>AK@PGK&BG;@&
podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy
z -LA@PNJNG\Y
0 pkt - Wnioskodawca lub partner nie jest podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&
WH?NGOABCDE\ QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&&w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
1 pkt - Wnioskodawca lub partner jest podmiotem UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&
WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&U&K:H?ABW&>:H;@AU:UA&:>NGJA&?HK:U:@PA.
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'PN:;J:HAUDA&\W;N&UEJA?AR&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&?A;AHP:QR&U;><L>KADE&
?&BGHP:;@JC POZ.

-KG^GK:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&?AJLAHABCDG&>AK@PGK;@U:&>:\NXH?E&>:H\N:@G\&UEJ:PWBCDE\&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&A&D:&PAB\PNGB&BGHPC&:KSAPN?ADBC&>:?AK?CH:UCI&U&@E\&U&
;?D?GS<OP:QDN&KG>KG?GP@WBCDC&NP@GKG;E&>ADBGP@<U&N&>:;NAHABCDC&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&
H:QUNAHD?GPNG&U&GON\NP:UAPNA&;?J:HONUEDF&D?EPPNJ<U&KE?EJA&U&\NGB;DW&>KADEY&
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&>AK@PGK;@UA
-K:BGJ@&BG;@&KGAON?:UAPE&U&>AK@PGK;@UNG&>:\NXH?E&>:H\N:@G\&
5. UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&&a organizacjami
>:?AK?CH:UE\N&aBGQON&H:@ED?EcY

Wniosek
o dofinansowanie

0, 1, 2 lub 3
pkt.

1

1 pkt T >K:BGJ@&KGAON?:UAPE&U&>AK@PGK;@UNG&?&D:&PAB\PNGB&BGHPC&:KSAPN?ADBC&>:?AK?CH:UC&
PNGKG>KG?GP@WBCDC&NP@GKG;<U&>ADBGP@<U&&N&PNG>:;NAHABCDC&D:&PAB\PNGB&Hwuletniego
H:QUNAHD?GPNA&U&GON\NP:UAPNA&;?J:HONUEDF&D?EPPNJ<U&KE?EJA&U&\NGB;DW&>KADE
2 pkt T >K:BGJ@&KGAON?:UAPE&?&D:&PAB\PNGB&BGHPC&:KSAPN?ADBC&>:?AK?CH:UC&KG>KG?GP@WBCDC&
NP@GKG;E&>ADBGP@<U&N&>:;NAHABCDC&D:&PAB\PNGB&HUWOG@PNG&H:QUNAHD?GPNG&U&GON\NP:UAPNa
;?J:HONUEDF&D?EPPNJ<U&KE?EJA&U&\NGB;DW&>KADE
-WPJ@E&;W\WBC&;NXY
'PN:;J:HAUDA& \W;N& UEJA?AR& UG& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNG& ?A;AHP:QR& ?AUNC?APNA&
w projekcie ww. partnerstw.
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+V(C=EB=LW>WBX;

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

>?H+I'",647&(J+-,5(-'#%,+-6(+15'4-.&F0&,5)/%+&+15(),%7&"/%+15'4-.&F0&,5.#%+,5('+(-(1#()$*7,<K+15'4-.&F0&,5.#%

4>a(?IKI>\SJBXL

L,.#,.,%(7&4+1,#47)*(;D+15'4-.&F0&,5.#%+MI8+&+"%(6&N&"()*&+&)3+15(),%7&"/%+-,+1,#5'40+54=&,7(674*+=,.1,-(5"&

,?JA\E(=BIXBDBX>(Ha;(]2-(E(EK[(C=;KBXGE<SX
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium W/B

1

2

3

4

Definicja
5
!S:HPNG& ?& #GSN:PAOPC& /@KA@GSNC& 1PP:UADBN& ':BGU<H?@UA& (>:O;JNGS:& H:& K:JW& 6767& =KAPMG&
:& PABUNXJ;?E\& >:@GPDBAOG& JKG:UAPNA& \NGB;D& >KADE& ?NHGP@E^NJ:UAPG& BAJ:& ;>GDBAON?ADBG& KGSN:PAOPG&
HOA&U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:I&@:l

1.

Projekt ?AJLAHA&U;>AKDNG&o/-&H?NALABCDEDF&U&
=KAPMADF&&&:&PABUNXJ;?E\&>:@GPDBAOG&JKG:UAPNA&
miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje
KGSN:PAOPG&HOA&U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:Y

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

chemiczna,
=WH:UOAPA&UKA?&?&>K?G\E;LG\&\NPGKAOPE\&&&N&W;LWSA\N&=WH:UOAPE\NI&
maszynowa i elektromaszynowa,
paliwowo-energetyczna,
rolno- ;>:MEUD?AI&
drzewno->A>NGKPND?AI&U&@E\&>K?G\E;L&\G=OAK;JNI
metalowa i metalurgiczna,
W;LWSN&\GHED?PG&N&KGFA=NON@ADEBPGI
W;LWSN&@WKE;@ED?PGI
transport i logistyka.
-:H;@AUC&JUAON^NJ:UAOP:QDN&o/-&H:&HAPGB&=KAPME&BG;@&J:H&-0%&a>K?GUAMABCDA&
H?NALAOP:QR&S:;>:HAKD?Ac&U;JA?APE&&?AK<UP:&Ul
y
4GP@KAOPGB&*UNHGPDBN&N&1P^:K\ADBN&:&%?NALAOP:QDN&2:;>:HAKD?GB&BAJ&N
y
0KAB:UE\&#GBG;@K?G&/CH:UE\I
:KA?&;@:;:UPG&:QUNAHD?GPNGI&;>:K?CH?:PG&PA&>:H;@AUNG&;>KAU:?HAPNA&^NPAP;:UGS:&?A&>:>K?GHPN&
?A\JPNX@E&K:J&:=K:@:UE&aBGQON&>:;NAHAcI&U&J@<KE\&&>K?GH;NX=N:KDA&U;JA?WBG&?&BAJNGS:`BAJNDF&
J:HW`J:H<U&-0%&:;NCSA&K?GD?EUN;@E&H:DF<HY
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

'&>K?E>AHJW&>K?GH;NX=N:KD<U&>K:UAH?CDEDF&H?NALAOP:QR&JK<DGB&PNM&K:J&:QUNAHD?GPNG&=XH?NG&
;JLAHAPG&PA&>:H;@AUNG&H:JW\GP@<U&^NPAP;:UEDF&H:@ED?CDEDF&:JKG;W&:H&K:?>:D?XDNA&H?NALAOP:QDN&
H:&\:\GP@W&?L:MGPNA&:QUNAHD?GPNAY
-K:BGJ@&?AJLAHA&\:MONU:QR&H:^NPAP;:UAPNA&
UELCD?PNG&W;LWS&K:?U:B:UEDF&KGAON?:UAPEDF&>K?G?&
2.
podmioty ?AKGBG;@K:UAPG&U&]A?NG&p;LWS&
#:?U:B:UEDF&a#GBG;@K?G&p;LWS&#:?U:B:UEDFcY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE
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Zgodnie z \9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.*
46'-6G&6* * /C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* C+&9GJ.G.8"'("* C+&A-G(SN(.+%D8* (* C+"%.8'()D8* -.* &F("'* '"*
lata 2014-2020 *;I;( ,?JA\( "BIXBDBXLK[ (">D>?W=( ,?JA\( "BIXBDBXLK[j( to internetowa baza
W;LWS& K:?U:B:UEDFI& :=GB\WBCDA& U& ;?D?GS<OP:QDN& KGBG;@K& >:H\N:@<U& ?A>GUPNABCDEDF& PAOGME@G&
QUNAHD?GPNG& W;LWS& K:?U:B:UEDF& U;><L^NPAP;:UAPEDF& ?G& QK:HJ<U& >W=OND?PEDFI& >K:UAH?:PA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy p;LWS&#:?U:B:UEDF&aRejestru
p;LWS& #:?U:B:UEDFcY& 'UY& KGBG;@K& ;@AP:UN& GOG\GP@& KGBG;@KW& >K:UAH?:PGS:& >:H& PA?UC& 0KAB:UE&
/E;@G\&p;LWS&HOA&oALEDF&N&xKGHPNDF&-K?GH;NX=N:K;@UI&J@<KGS:&;?D?GS<L:UG&?A;AHE&^WPJDB:P:UAPNA&
:JKGQOA&K:?>:K?CH?GPNG&oNPN;@KA&2:;>:HAKJN&?&dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu
p;LWS& HOA& oALEDF& N& xKGHPNDF& -K?GH;NX=N:K;@UY& ]A?A& p;LWS& #:?U:B:UEDF& a#GBG;@K& p;LWS&
Rozwojowych) W\:MONUNA&U&;?D?GS<OP:QDN&:=;LWSX&PA;@X>WBCDEDF&>K:DG;<Ul&
z >W=ONJADBX&:^GK@&W;LWS&K:?U:B:UEDF&>K?G?&>:H\N:@E QUNAHD?CDG&W;LWSN&K:?U:B:UG&UKA?&?&HAPE\N&
NHGP@E^NJWBCDE\N&@G&>:H\N:@EI&
z H:J:PEUAPNG&?A>N;<U&PA&>:;?D?GS<OPG&W;LWSN&K:?U:B:UGI&
z ?A\NG;?D?APNG&:SL:;?Gf&:&?A>:@K?G=:UAPNW&PA&W;LWSN&K:?U:B:UGI&
z H:J:PEUAPNG&:DGPE&W;LWS&K:?U:B:UEDF&?S:HPNG&?&/E;@G\G\&(DGPE&p;LWS&#:?U:B:UEDFI&
z ?A>:?PAPNA& ;NX& ?& UEPNJNG\& :DGP& W;LWS& K:?U:B:UEDF& H:J:PAPEDF& >K?G?& NPPEDF& WD?G;@PNJ<U&
W;LWSb&

-K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&D:&PAB\PNGB&43n&U;?E;@JNDF&:;<=&
3. =N:KCDEDF&WH?NAL&U& projekcie =XHC&;@AP:UNLE&:;:=E&
o niskich kwalifikacjach.

Wniosek
o dofinansowanie

-K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&D:&PAB\PNGB&8en&U;?E;@JNDF&:;<=&
4. =N:KCDEDF&WH?NAL&U&&>K:BGJDNG&=XHC&;@AP:UNLE&:;:=E&
U&UNGJW&i7&OA@&N&UNXDGBY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

5. -:?N:\&H:^NPAP;:UAPNA&J:;?@<U&W;LWSN&K:?U:B:UGBY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

]G?U?SOXHPE

74

!S:HPNG&?&?AL:MGPNA\N&#-(&'(&PA&OA@A&678k-6767&BGHPC&?&>KG^GK:UAPEDF&SKW>&U;>AKDNA&U&KA\ADF&
NP@GKUGPDBN&&&;C&>KAD:UPNDE&o/-&:&PN;JNDF&JUAON^NJADBADFY&
Zgodnie z \9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.*
46'-6G&6* * /C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* C+&9GJ.G.8"'("* C+&A-G(SN(.+%D8* (* C+"%.8'()D8* -.* &F("'* '"*
lata 2014-2020 pracownik o niskich kwalifikacjachI& @:& :;:=A& >:;NAHABCDA& UEJ;?@ALDGPNG& na
>:?N:\NG&H:&1/4*%&m&ULCD?PNGI&?S:HPNG&?&oNXH?EPAK:H:UC&0OA;E^NJADBC&/@APHAKH<U&*HWJADEBPEDF&
1/4*%& 6788& apg*/4(cY& %G^NPNDBA& >:?N:\<U& UEJ;?@ALDGPNA& a1/4*%c& ?:;@ALA& ?AUAK@A& U& M(P%(A*
8G)"E'()D8* '"* C.&(.F(A* C+.HA)J6* [10* \0* ,=>]-2020. Zakres EFS. /@:>NGf& W?E;kanego
UEJ;?@ALDGPNA&BG;@&:JKGQOAPE&&U&HPNW&K:?>:D?XDNA&WD?G;@PND@UA&U&>K:BGJDNGY&(;:=E&>K?E;@X>WBCDG&
H:&>K:BGJ@W&PAOGME&UEJA?AR&KA?I&WU?SOXHPNABCD&PABUEM;?E&WJ:fD?:PE&>:?N:\&1/4*%Y
!S:HPNG&?&?AL:MGPNA\N&#-(&'(&PA&OA@A&678k-6767&BGHPC&?&>KG^GK:UAPEDF&SKW>&U;>AKDNA&U&KA\ADF&
NP@GKUGPDBN&;C&>KAD:UPNDE&o/-&>:UEMGB&i7&K:JW&MEDNAY
%:& :;<=& >:UEMGB& i7& K:JW& MEDNA& ?AOND?A& ;NX& :;:=EI& J@<KG& U& \:\GPDNG& >K?E;@C>NGPNA& H:& >K:BGJ@W&
\ABC&WJ:fD?:PE&i7&K:J&MEDNAY
IZRPO WO 2014-6767& >:HBXLA& HGDE?BX& :& >:HPNG;NGPNW& >:?N:\W& H:^NPAP;:UAPNA& H:& 97n& HOA&
U;?E;@JNDF& KGAON?:UAPEDF& W;LWS& K:?U:B:UEDF& U& ?UNC?JW& ?G& ;JNGK:UAPNG\& U;>AKDNA& BGHEPNG& H:&
o/-& H?NALABCDEDF& U& :=;?AK?G& ;>GDBAON?ADBN& KGSN:PAOPEDFY& '& ?UNC?JW& ?& >:UEM;?E\& ]GPG^icjent
?A>GUPNAI& MG& >:?N:\& H:^NPAP;:UAPNA& J:;?@<U& >:BGHEPD?GB& W;LWSN& K:?U:B:UGB& aP>Y& W;LWSN&
H:KAHD?GB&OW=&;?J:OGPN:UGB&K:?W\NAPGB&BAJ:&BGHPA&?A\JPNX@A&^:K\A&U;>AKDNAc&PNG&>K?GJKAD?A&97n&
J:;?@<U&W;LWSN&K:?U:B:UGBY&
Poziom dofinansowania A?JA\(=BIXBDBXych dla MSP wynosi:
"
oNJK:>K?GH;NX=N:K;@UA&T max. 12 000I77&?LYI
"
oALG&>K?GH;NX=N:K;@UA&T max. 24 777I77&?LYI
"
xKGHPNG&>K?GH;NX=N:K;@UA&T max. 48 777I77&?LY
)GHP:D?GQPNG& U& KA\ADF& HAPGS:& >K?GH;NX=N:K;@UA& QKGHPN& >:?N:\& H:^NPAP;:UAPNA& PA& 8& :;:=X&
a>K?GH;NX=N:KDXI&>KAD:wnika) wynosi max. 4 777I77&?LY

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

oAJ;E\AOPE&:JKG;&UGKE^NJADBN&H:JW\GP@<U&
Wniosek
6. ?SL:;?GPN:UEDF&:KA?&>:H>N;APNA&W\:UE&U;>AKDNA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
o dofinansowanie
?&>K?GH;NX=N:KDCY

LP
1

Nazwa kryterium
2

]G?U?SOXHPE

'GKE^NJADBA& N& ?A@UNGKH?GPNG& H:JW\GP@<U& ?SL:;?GPN:UEDF& :KA?& >:H>N;APNG& W\:UE& U;>AKDNA& ?&
>K?GH;NX=N:KDC& PA;@X>WBG& w terminie do 87& HPN& K:=:D?EDF&:H&HPNA& ?L:MGPNA& >K?G?& >K?GH;NX=N:KDX&
>:>KAUPNG&UE>GLPN:PEDF&:KA?&J:\>OG@PEDF&H:JW\GP@<U&?SL:;?GPN:UEDFY
Zgodnie z \9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.*
46'-6G&6* * /C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* C+&9GJ.G.8"'("* C+&A-G(SN(.+%D8* (* C+"%.8'()D8* -.* &F("'* '"*
lata 2014-2020 umowa wsparciaI&@:&W\:UA&?AUNGKAPA&>:\NXH?E&]GPG^NDBGP@G\&A&>K?GH;NX=N:KDCI&
:JKGQOABCDA&UAKWPJN&H:^NPAP;:UAPNAI&KGAON?ADBN&N&K:?OND?APNA&W;LWS&K:?U:B:UEDFY

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE
Waga
Punktacja
3
4
5

Definicja
6

'&DGOW&>K?GDNUH?NALAPNA&HG>:>WOADBNI&JKE@GKNW\&\A&PA&DGOW&>KG\N:UAPNG&>K:BGJ@<U&
?AJLAHABCDEDF&H?NALAPNA&;><BPG&?&?AL:MGPNA\N&-K:SKA\W&//%
1.

Projekt jest komplementarny z inicjatywami
zaplanowanymi w ramach programu SSD.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QDN&?&PAK?XH?NA\N&?A>OAP:UAPE\N&U&KA\ADF&
programu SSD,
2 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&PAK?XH?NA\N&?A>OAP:UAPE\N&U&KA\ADF&>K:SKA\W&
SSD.
Zgodnie z Wytycznymi 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.*
46'-6G&6**/C.#A%&'AR.*8*.NG&"+&A*C+&9GJ.G.8"'("*C+&A-G(SN(.+%D8*(*C+"%.8'()D8*-.*&F("'*'"*
lata 2014-2020 C=I>H?EbYEB=K;I&@:&>:H\N:@I&:&J@<KE\&\:UA&U&AK@Y&k&W;@AUE&?&HPNA&6&ON>DA&677k&
KY&:&;U:=:H?NG&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GB&a%?Y&pY&678i&>:?Y&i9kI&?&><VPY&?\Yc

-K:BGJ@&>KG^GKWBG&U;>AKDNG&>K?GH;NX=N:KD<UI&J@<K?E&
uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb
2.
K:?U:B:UEDF&OW=&>OAP<U&K:?U:BW&U&KA\ADF&
H?NALAPNA&6Y6&-(&'*#

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

%?NALAPNG&2.2 PO WER :.1(5)&4+7(+5'4)'+'(5'2-'(7&(+.#5(#4=&)'74=,+15'4-.&F0&,5.#%+,5('+
budowy przewagi konkurencyjnej na rynku ?AJLAHA&KGAON?ADBX&>K?G?&>AK@PGK<U&;>:LGD?PEDF&
H?NALAf&\ABCDEDF&PA&DGOW&:>KAD:UAPNG&APAON?E&>:@K?G= rozwojowych MSP
a?&WU?SOXHPNGPNG\&>KAD:UPNJ<U&U&PNGJ:K?E;@PGB&;E@WADBN&PA&KEPJW&>KADE&- :&NOG&H:@ED?EcI&J@<K?E&
PNG&>:;NAHABC&>OAPW&OW=&;@KA@GSNN&K:?U:BWI&U&@E\&\Y&NPYl
- NHGP@E^NJADBN&>:@GPDBAOPEDF&:H=N:KD<U&U;>AKDNAI
- opracowania analizy potrzeb rozwojowych MSP,
- przyS:@:UAPNA&>K:>:?EDBN&>OAP<U&K:?U:B:UEDF&:JKGQOABCDEDF&?AJKG;&H?NALAfY
0 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&\PNGB&PNM&m7&n&>K?GH;NX=N:KD<U&:@K?E\WBCDEDF&U;>AKDNG&U&>K:BGJDNG&
W?E;JAL:& U;>AKDNG& U& >:;@ADN& APAON?E& >:@K?G=& K:?U:B:UEDF& OW=& >OAP<U& K:?U:BW& U& KA\ADF&
H?NALAPia 2.2 PO WER,
2 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHAI& MG& D:& PAB\PNGB& m7& n& >K?GH;NX=N:KD<U& :@K?E\WBCDEDF& U;>AKDNG&
U& >K:BGJDNG& W?E;JAL:& U;>AKDNG& U& >:;@ADN& APAON?E& >:@K?G=& K:?U:B:UEDF& OW=& >OAP<U& K:?U:BW&
U&KA\ADF&H?NALAPNA&6Y6&-(&'*#Y
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

+Q(-"&+"#$%$+)'(N("-+()+(2014-2020
KONKURENCYJNY RYNEK PRACY
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
+V(C=EB=LW>WBX;

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

>?H+I'",647&(J+-,5(-'#%,+-6(+15'4-.&F0&,5)/%+&+15(),%7&"/%+15'4-.&F0&,5.#%+,5('+(-(1#()$*7,<K+15'4-.&F0&,5.#%

Cel ?IKI>\SJBXL

8,15(%(+(-(1#()$*7,<)&+15(),%7&"/%+'(=5,E,7$)3+'%,67&47&4GJ+15'4%&-'&(7$)3+-,+'%,67&47&(+&+'%,67&,7$)3+-,+7,%$)3+%(5D7"/%+
zawodowych

)?C;=KE>(X(=;U;K[(C=B\=;UA(BAWCa;K>U>GWBX>\B8(Ha;(B?SY(IXBaGEBGLK[8(C=I>XEHIE;GLK[(HB(IXBaGE>GE;(aAY(I;\=BcBGLK[(IXBaGE>GE>U(I(C=ILKILG(HBWLKIZKLK[(I;<J;HA(C=;KL

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

1

2

3

';?E;DE&WD?G;@PNDE&>K:BGJ@<U&?:;@APC&
1. :=BXDN&1PHEUNHWAOPE\&-OAPG\&%?NALAPNA&
a?A&UEBC@JNG\&:;<=&KGAON?WBCDEDF&1-%cY&

Warunki udzielania form wsparcia
w ramach aktywizacji zawodowej,
2.
?S:HPNG&?&UE\:SA\N&:JKGQO:PE\N&
w regulaminie konkursu

Warunki udzielania bezzwrotnego
3. wsparcia finansowego.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
Charakter
kryterium W/B
4

Definicja
5

]G?U?SOXHPE

Zgodnie z \9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6**
/C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* C+&9GJ.G.8"'("* C+&A-G(SN(.+%D8* (* C+"%.8'()D8* -.* &F("'* '"* O"J"* ,=>]-2020
(W@>OADG\GP@& :=GB\WBG& J:\>OGJ;:UE& ?G;@AU& H?NALAf& H:;@:;:UAPEDF& H:& NPHEUNHWAOPEDF&>:@K?G=& WD?G;@PNJ<U&
projektu.
Zgodnie z \9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6*
/C.#A%&'AR.*8*.NG&"+&A*+9')6* C+"%9*'"* O"J"*,=>]-2020I&WH?NGOAPNG&U;>AKDNA&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&:=GB\WBCDGS:&
AJ@EUN?ADBX ?AU:H:UC& JAMH:KA?:U:& BG;@& >:>K?GH?:PG& NHGP@E^NJADBC& >:@K?G=& WD?G;@PNJA& >K:BGJ@W& a>:UEM;?G&
PA;@C>N& >:>K?G?& ?A;@:;:UAPNG& 1-%& K:?W\NAPGS:& BAJ:& >K:DG;& HNASP:;@ED?P:-U;><L>KADWBCDEI& J@<KE& WU?SOXHPNA&
m.in. diagnozowanie potrzeb, w tym potrzeb szkoleniowych, preHE;>:?EDBN& :;:=:U:QDN:UEDF& N& \:MONU:QR&
H:;J:PAOGPNA&?AU:H:UGS:&WD?G;@PNJAY&0:P;GJUGPDBC&>K?ES:@:UAPNA&1-%&BG;@&H:KAH?@U:&?AU:H:UG&;@AP:UNCDG&
K<UPNGM&:=ONSA@:KEBPE&GOG\GP@&>K:BGJ@WY

]G?U?SOXHPE

/?D?GS<L:UG&UAKWPJN&WH?NGOAPNA&^:K\&U;>AKDNA&w ramach aktywizacji zawodowej, tj.:
"
szkolenia i kursy,
"
;@AMG&N&>KAJ@yki zawodowe,
"
dodatek relokacyjny,
"
subsydiowanie zatrudnienia,
?:;@APC&>K?GH;@AUN:PG&U&KGSWOA\NPNG&J:PJWK;WY

]G?U?SOXHPE

Maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego nie przekracza 6-JK:@P:QDN& >K?GDNX@PGS:&
UEPASK:H?GPNA& ?A& >KADX& :& J@<KE\& \:UA& U& AK@Y& 6& W;@Y& 8& >J@& 69& W;@AUE& ?& HPNA& 67& JUNG@PNA& 677k& KY& :& >K:\:DBN&
?A@KWHPNGPNA&N&NP;@E@WDBADF&KEPJW&>KADE&a%?Y&pY&?&678h&KY&>:?Y&hkiI&?&><VPY&?\Yc&
:=:UNC?WBCDGS:& U& HPNW& >K?E?Pania wsparcia - >K?E& D?E\& :& W?E;JAPNG& U;>AKDNA& \:MG& W=NGSAR& ;NX& :;:=AI& J@<KA&
;>GLPNA&D:&PAB\PNGB&BGHGP&?&>:PNM;?EDF&UAKWPJ<Ul&
"
BG;@&:;:=C&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNCI&
"
BG;@&:;:=C&>:UEMGB&i7&K:JW&MEDNAI&
"
BG;@&J:=NG@CI&
"
BG;@&:;:=C&:&PN;JNDF&JUAON^NJADBADFI
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Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
"
jest os:=C&>:PNMGB&m7&K:JW&MEDNAY
Zgodnie z Wytycznymi 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6**
/C.#A%&'AR.*8*.NG&"+&A*C+&9GJ.G.8"'("*C+&A-G(SN(.+%D8*(*C+"%.8'()D8*-.*&F("'*'"*O"J"*,=>]-2020 pracownik
o niskich kwalifikacjachI& @:& :;:=A& >:;NAHABCDA& UEJ;?@ALDGPNG& PA& >:?N:\NG& H:& 1/4*%& m& ULCD?PNGI& ?S:HPNG& ?&
oNXH?EPAK:H:UC& 0OA;E^NJADBC& /@APHAKH<U& *HWJADEBPEDF& 1/4*%& 6788& apg*/4(cY& %G^NPNDBA& >:?N:\<U&
UEJ;?@ALDGPNA& a1/4*%c& ?:;@ALA& ?AUAK@A& U M(P%(A* 8G)"E'()D8* '"* C.&(.F(A* C+.HA)J6* [10* WO 2014-2020. Zakres
EFSY& /@:>NGf& W?E;JAPGS:& UEJ;?@ALDGPNA& BG;@& :JKGQOAPE& U& HPNW& K:?>:D?XDNA& WD?G;@PND@UA& U& >K:BGJDNGY& (;:=E&
>K?E;@X>WBCDG&H:&>K:BGJ@W&PAOGME&UEJA?AR&KA?I&WU?SOXHPNABCD&PABUEM;?E&WJ:fD?:PE&>:?N:\&1/4*%Y
%:&:;<=&>:UEMGB&i7&K:JW&MEDNA&?AOND?A ;NX&:;:=EI&J@<KG&U&\:\GPDNG&>K?E;@C>NGPNA&H:&>K:BGJ@W&\ABC&WJ:fD?:PE&
i7&K:J&MEDNAY
%:& :;<=& >:PNMGB& m7& K:JW& MEDNA& ?AOND?A& ;NX& :;:=EI& J@<KG& U& \:\GPDNG& >K?E;@C>NGPNA& H:& >K:BGJ@W& PNG& \ABC&
WJ:fD?:PGS:&m7&K:JW&MEDNAY
';>AKDNG& ^NPAP;:UG& PA& K:?>:D?XDNG& ULA;PGB& H?NALAOP:QDN& S:;>:HAKD?GBI& ?S:HPNG& ?& UE\:SA\N& :JKGQO:PE\N&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
w regulaminie konkursu.

oNPN\AOPE&>:?N:\&G^GJ@EUP:QDN&
zatrudnieniowej wsparcia
4. wynosi co najmniej 6in&DALJ:UN@GB&OND?=E&
:;<=I&J@<KG&?AJ:fD?ELE&WH?NAL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
w projekcie.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

%T><WLXGBVd( I;W=AHGE>GEBX;( X( C=BD><W;K[( BAWCa;K>U>GWBXLK[( BG;@& \NGK?:PA& ?A& >:\:DC& U;JAVPNJA& qliczba
.GDNI*)JD+A*C.*.C6G&%&A'(6*C+.R+"F6*C.-HS#9*C+"%S*O6N*).'J9'6.8"#9*&"J+6-'(A'(Ac*N&H:@ED?E&:;<=I&J@<KG&?:;@ALE&
?HG^NPN:UAPG& UG& U;JAVPNJW& >K:HWJ@W^* O(%&N"* C+"%.8'()D8* &"R+.V.'9%7* &8.O'(A'(AF* &* C+"%9* .+"&* .GDN*
&8.O'(.'9%7*&*C+&9%&9'*-.J9%&$%9%7*&")#"-6*C+"%9*.NHSJ9%7*8GC"+%(AF*8*C+.R+"F(AY&%G^NPNDBG&N&;>:;<=&>:\NAKW&
UUY&U;JAVPNJ<U&?:;@ALE&:JKGQO:PG&U&LiP%(A*8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*[10*\0*,=>]-2020. Zakres EFS.

'PN:;J:HAUDA&U&>K?E>AHJW&?AN;@PNGPNA&>:@K?G=I&U&KA\ADF&>K?E?PAPGB&H:@ADBN&W\:MONUN&;@U:K?GPNG&miejsca pracy
w >K?GH;NX=N:K;@Uie ;>:LGD?PE\&U&@E\&U&;?D?GS<OP:QDN&U&:HPNG;NGPNW&H:&>KAD:UPNJ<U&>:&i7&K:JW&MEDNA oraz
:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NI&PA&UAKWPJADF&:JKGQO:PEDF&U&'E@ED?PEDF&oNPN;@KA&#:?U:BW&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&
>K?GH;NXU?NXR&U&:=;?AK?G&ULCD?GPNA&;>:LGD?PGS:&N&?UAOD?APNA&W=<;@UA&?&UEJ:K?E;@APNG\&QK:HJ<U&*WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&N&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:&PA&OA@A&678k-2020,
z
?A;@K?GMGPNG\I&MG&:>GKA@:KA\N&U;>AKDNA&PNG&;C&('*/-y.
5.

Wsparcie na tworzenie miejsc pracy
w >K?GH;NX=N:K;@Uach ;>:LGD?PEDFY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

(Wnioskodawca w ramach rekrutacji zapewni preferencje dla ww. grup).
-K?GH;NX=N:K;@U:& ;>:LGD?PG& - >:H\N:@I& J@<KE& ;>GLPNA& UAKWPJN :JKGQO:PG& U& Wytycznych Ministra Rozwoju
U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& U& :=;?AK?G& ULCD?GPNA& ;>:LGD?PGS:& N& ?UAOD?APNA& W=<;@UA& ?& UEJ:K?E;@APNG\&
QK:HJ<U& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& N& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:& PA& OA@A&
2014-2020.
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Nazwa kryterium
2

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE
Waga
Punktacja
3
4
5

-KG\N:UAPNG&:;<=I&U&?AJKG;NG&WH?NGOAPNA&U;>AKDNA&
finansowego PA&K:?>:D?XDNG&ULA;PGB&H?NALAOP:QDN&
S:;>:HAKD?GBI&J@<KG&W@KADNLE&zatrudnienie w okresie nie
1. HLWM;?E\&PNM&h&\NG;NXDE&>K?GH&>K?E;@C>NGPNG\&H:&
>K:BGJ@W&OW=&>KAD:UPNJ<U&?PABHWBCDEDF&;NX&U&:JKG;NG&
wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku
;LWM=:UGS:&OW=&:;<=&:HDF:H?CDEDF&?&K:OPND@UA.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&HOA&:;<=&:HDF:H?CDEDF&?&
rolnictwa

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt

2.

Definicja
6

Wsparcie finansowe PA& K:?>:D?XDNG& ULA;PGB& H?NALAOP:QDN& S:;>:HAKD?GBI& JNGK:UAPG& U& D:&
PAB\PNGB&s7&n&H:&:;<=I&J@<KG&W@KADNLE&?A@KWHPNGPNG&U&:JKG;NG&PNG&HLWM;?E\&PNM&h&\NG;NXDE&
>K?GH& >K?E;@C>NGPNG\& H:& >K:BGJ@W& OW=& >KAD:UPNJ<U& ?PABHWBCDEDF& ;NX& U& :JKG;NG&
UE>:UNGH?GPNA& ;@:;WPJW& >KADE& =XH?NG& >KG\N:UAPG& ?S:HPNG& ?& ?A>N;A\N& Wytycznych w
&")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6**
/C.#A%&'AR.*8*.NG&"+&A*C+&9GJ.G.8"'("*C+&A-G(SN(.+%D8**(*C+"%.8'()D8*-.*&F("'*'"*O"J"*
2014-2020.
0 pkt T >K:BGJ@E&U&KA\ADF&J@<KEDF&U>AKDNG&^NPAP;:UG&PA&K:?>:D?XDNG&ULA;PGB&H?NALAOP:QDN&
S:;>:HAKD?GBI& =XH?NG& JNGK:UAPG& U& \PNGB& PNM& s7& n& H:& :;<=I& J@<KG& W@KADNLE& ?A@KWHPNGPNG&
U&:JKG;NG&PNG&HLWM;?E\&PNM&h&\NG;NXDE&>K?GH&>K?E;@C>NGPNG\&H:&>K:BGJ@W&OW=&>KAD:UPNJ<U&
?PABHWBCDEDF&;NX&U&:JKG;NG&UE>:UNGH?GPNA&;@:;WPJW&>KADEI
2 pkt - >K:BGJ@E&U&KA\ADF&J@<KEDF&U>AKDNG&^NPAP;:UG&PA&K:?>:D?XDNG&ULA;PGB&H?NALAOP:QDN&
S:;>:HAKD?GBI&=XH?NG&JNGK:UAPG&U&D:&PAB\PNGB&s7&n&H:&:;<=I&J@<KG&W@KADNLE&?A@KWHPNGPNG&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
U&:JKG;NG&PNG&HLWM;?E\&PNM&h&\NG;NXDE&>K?GH&>K?E;@C>NGPNG\&H:&>K:BGJ@W&OW=&>KAD:UPNJ<U&
?PABHWBCDEDF&;NX&U&:JKG;ie wypowiedzenia stosunku pracy.
0 pkt - C+.HA)J* '(A* &")#"-"* 8GC"+%("* -O"* .GDN* .-%7.-&$%9%7* &* +.O'(%J8"I* C.G("-"H$%9%7*
gospodarstwo rolne o powierzchni C.89VAH*,*7"*C+&AO(%&A'(.89%7*O6N*%&#.')D8*(%7*+.-&('*
6NA&C(A%&.'9%7*8*Y[d/I*6)(A+6').8"'A*'"*C.-HS%(A*&"J+6-'(A'("*C.&"*+.O'(%J8AF
2 pkt - C+.HA)J* &")#"-"* 8GC"+%(A* -O"* .GDN* .-%7.-&$%9%7 &* +.O'(%J8"I* C.G("-"H$%9%7*
R.GC.-"+GJ8.*+.O'A*.*C.8(A+&%7'(*C.89VAH*,*7"*C+&AO(%&A'(.89%7*O6N*%&#.')D8*(%7*+.-&('*
6NA&C(A%&.'9%7*8*Y[d/I*6)(A+6').8"'A*'"*C.-HS%(A*&"J+6-'(A'("*C.&"*+.O'(%J8AF
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+Q(-"&+"#$%$+)'(N("-+()+(fgPh-2020
KONKURENCYJNY RYNEK PRACY
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
+V(priorytetowa

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

>?O+P,-'47&4+E$)&(+15$%(#74=,+&+'(%,-,%4=,
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

1

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium W/B

Definicja

2

3

4

5

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG& ?& 'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W&
/>:LGD?PGS:& U& :=;?AK?G& KEPJW& >KADE& PA& OA@A& 678k-2020, konieczne jest stosowanie mGDFAPN?\<U&
?A>GUPNABCDEDFI& NM& >K:BGJ@E& KGAON?:UAPG& U& ?AJKG;NG& AJ@EUN?ADBN& ?AU:H:UGB& WU?SOXHPNABC& JKE@GKNA& UE=:KW&
>K:BGJ@<U& :JKGQOABCDG& \NPN\AOPE& >:?N:\& JKE@GKNW\& G^GJ@EUP:QDN& ?A@KWHPNGPN:UGBI& @BY& :H;G@GJ& :;<=&
>:HGB\WBCDEDF&>KADX&>:&?AJ:fD?GPNW&WH?NALW&U&>Kojekcie.
';JAVPNJ& G^GJ@EUP:QDN& >:UNPNGP& ?:;@AR& UEOND?:PE& PA& >:H;@AUNG& HU<DF& HAPEDFl& M(%&N9* .GDNI* )JD+A* C.-HS#9*
zatrudnienie w stosunku do M(%&N9*.GDNI*)JD+A*&").K%&9#9*6-&("#*8*C+.HA)%(A* (w odniesieniu do odpowiedniej
grupy docelowej).
'&>K?E>AHJW&U;JAVPNJ<U&G^GJ@EUP:QDN&?A@KWHPNGPN:UGBI&=GPG^NDBGP@&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&>K?GH;@AUNGPNA&UG&
wniosku o dofinansowanie projektu w .C(G(A* FAJ.-.O.R((* F.'(J.+('R6* 8G)"E'()D8 (w wierszu pod
U;JAVPNJNG\c&UAK@:QDN&OND?=:UEDF&HOA&UUY&;JLAH:UEDFI&PA&>:H;@AUNG&J@<KEDF&?:;@ALE&:PG&:=OND?:PGY

-K:BGJ@& ?AJLAHA& PA& ?AJ:fD?GPNG& BGS:& KGAON?ADBN&
B?EZ\GEbKE>(
<=LW>=EAU(
>T><WLXGBVKE(
zatrudnieniowej
iEGTB=UADZK>\B( B( BH?>W<A(
AKI>?WGE<SX8( <WS=IL( X( B<=>?E>( HB( W=I>K[( UE>?EbKL(
G;?WbCADZKLK[(CB(HGEA8(X(<WS=LU(I;<BlKILaE(AHIE;J(
X(C=BD><KE>(CBHDbaE(I;W=AHGE>GE>) na poziomie:
!
!
1.
!
!
!

co najmniej 39% dla kobiet,
D:& PAB\PNGB& mmn& HOA& :;<=& ?&
PNG>GLP:;>KAUP:QDNCI&
D:& PAB\PNGB& m9n& HOA& :;<=& :& PN;JNDF&
kwalifikacjach,
D:&PAB\PNGB&m7&n&&&HOA&:;<=&HLWS:@KUAOG&
bezrobotnych ,
D:& PAB\PNGB& km& n& & HOA& :;<=&
PNGJUAON^NJWBCDEDF& ;NX& H:& MAHPGB& ?&
>:UEM;?EDF&SKW>&H:DGO:UEDFY

Wniosek
o dofinansowanie

*^GJ@EUP:QR&?A@KWHPNGPN:UA&H:@Y&:;<=&=G?K:=:@PEDF&OW=&=NGKPEDF&?AU:H:U:&>:?:;@ABCDEDF&>:?A&KEPJNG\&>KADE&?G&&U?SOXHW&PA&:=:UNC?GJ&:>NGJN&PAH&H?NGR\N&H:&OA@&m&
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!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium
W/B

1

2

3

4

2.

Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc
opieki nad dzNGR\N& H:& OA@& m& U& ^:K\NG& ML:=J<U,
JOW=<U& H?NGDNXDEDF& OW=& H?NGPPGS:& :>NGJWPA&
>K:UAH?N& H:& ?UNXJ;?GPNA& OND?=E& \NGB;D& :>NGJN&
>K:UAH?:PEDF& >K?G?& HAPC& NP;@E@WDBX& >W=OND?PC& OW=&
PNG>W=OND?PC&Y

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

3.

(JKG;&^NPAP;:UAPNA&H?NALAf&KGAON?:UAPEDF&
w ramach projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

4.

';>AKDNG& U& ?AJKG;NG& :>NGJN& PAH& H?NGR\N& H:& OA@& m&
BG;@&KGAON?:UAPG&U&:JKGQO:PEDF&^:K\ADF&N&?S:HPNG&
?G&;@APHAKHA\N&:>NGJN&PAH&H?NGR\N&H:&OA@&mY&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Definicja

5
RPO WO na lata 2014- 6767& >K?GUNHWBG& @U:K?GPNG& P:UEDF& \NGB;D& U& >OAD<UJADF& ;>KAUWBCDEDF& :>NGJX& PAH&
H?NGR\N& H:& OA@& m& aU& @E\& U& ML:=JADF& N& JOW=ADF& H?NGDNXDEDFcI& U& ;?D?GS<OP:QDNI& U:=GD& PABUNXJ;?GS:&
?A>:@K?G=:UAPNAI& U& :QK:HJADF& \NGB;JNDFY& p>:U;?GDFPNGPNAI& ?AK<UP:& UQK<H& K:H?ND<U& BAJ&
N& >:H\N:@<U& :H>:UNGH?NAOPEDF& ?A& @GP& :=;?AK& H?NALAfI& UE\ASABC& K<UPNGM& P:UG& ^:K\E& :>NGJN& PAH& \ALE\N&
H?NGR\NI&U&@E\&W;LWSN&QUNAHD?:PG&>K?G?&:;:=E&^N?ED?PG&a:>NGJWP:UNG&H?NGPPNI&PNAPNGcY&
'& >K?E>AHJW& ML:=J<U& N& JOW=<U& H?NGDNXDEDF& U?K:;@& =XH?NG& \NGK?:PE& U& ;@:;WPJW& H:& OND?=E& \NGB;D& WBX@EDF&
U&;>KAU:?HAPNW&U&K:JW&>:>K?GH?ABCDE\&?L:MGPNG&UPN:;JWY&gA@:\NA;@&U&>K?E>AHJW&:>NGJWPA&H?NGPPGS:&=XH?NG&
UGKE^NJ:UAPE& PA& >:H;@AUNG& OND?=E& :>NGJWP<U& U& HAPGB& S\NPNGI& ?& J@<KE\N& S\NPA& >:;NAHA& >:H>N;APC& W\:UXI&
w :HPNG;NGPNW& H:& K:JW& >:>K?GH?ABCDGS:& ?L:MGPNG& UPN:;JWY& Kryterium weryfikowane w oparciu
:&@KGQR&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY
jNPAP;:UAPNG&H?NALAOP:QDN&=NGMCDGB&P:U:W@U:K?:PEDF&\NGB;D&:>NGJN&PAH&H?NGR\N&H:&OA@&m&U&^:K\NG&ML:=J<U&OW=&
JOW=<U&H?NGDNXDEDF&OW=&H?NGPPGS:&:>NGJWPA&aU&@E\&J:;?@E&UEPASK:H?GPNA&>GK;:PGOW&?A@KWHPN:PGS:&U&\NGB;DW&
:>NGJN& PAH& H?NGR\N& H:& OA@& mI& J:;?@E& :>LA@& ?A& UEMEUNGPNG& N& >:=E@& H?NGDJA c& U& KA\ADF& >K:BGJ@<U&
U;><L^NPAP;:UAPG&BG;@& ?G&QK:HJ<U&*j/&>K?G?&:JKG;& PNG&HLWM;?E&PNM&6k&\NG;NCDGY&gA@:\NA;@&J:;?@E& ?UNC?APG& ?&
=NGMCDE\&QUNAHD?GPNG\&W;LWS&:>NGJN&PAH&H?NGR\N&H:&OA@&m&a @BY&J:;?@E&:>LA@&?A&>:=E@&H?NGDJA&U&ML:=JWI&JOW=NG&
H?NGDNXDE\&OW=&W&H?NGPPGS:&:>NGJWPA&>:P:;?:PG&>K?G?&:>NGJWP<U&H?NGDN&H:&?A>LA@E&J@<KEDF&BG;@&?:=:UNC?APE&
rodzic) OW=& UEPASK:H?GPNG& :KA?& J:;?@E& ;JLAHGJ& PA& W=G?>NGD?GPNA& ;>:LGD?PG& PNAPN& ;>KAUWBCDGB& :>NGJX& Pad
H?NGDJNG\I& J@<KG& :>LADA& K:H?NDI& ?S:HPNG& ?& W\:UC& :& QUNAHD?GPNG& W;LWS& :KA?& ?S:HPNG& ?& W;@AUC& ?& HPNA& k& OW@GS:&
6788KY&:&:>NGDG&PAH&H?NGR\N&U&UNGJW&H:&OA@&mcI&U?SOXHG\&J:PJKG@PGS:&H?NGDJA&N&:>NGJWPA&;C&^NPAP;:UAPG&?G&
QK:HJ<U&*j/&>K?G?&:JKG;&PNG&HLWM;?E&PNM&86 \NG;NXDEY&0:;?@E& ?UNC?APG& ?& =NGMCDE\&QUNAHD?GPNG\&W;LWS&:>NGJN&
PAH&H?NGR\N&H:&OA@&mI&:&J@<KEDF&\:UA&U&?HAPNW&>:>K?GHPN\I&PNG&;@AP:UNC&J:;?@<U&?UNC?APEDF&?&?A>GUPNGPNG\&
^NPAP;:UAPNA&H?NALAOP:QDN&=NGMCDGB&P:U:W@U:K?:PEDF&\NGB;D&:>NGJN&PAH&H?NGR\N&H:&OA@&mY
!S:HPNG& ?& 'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W&
/>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&KEPJW&>KADE&PA&OA@A&678k-6767I&U;>AKDNG&U&?AJKG;NG&:>NGJN&PAH&H?NGR\N&H:&OA@&m&BG;@&
KGAON?:UAPG& U& ^:K\ADF& N& ?S:HPNG& ?G& ;@APHAKHA\N& :>NGJN& PAH& H?NGR\N& :JKGQO:PE\N& U& W;@AUNG& ?& HPNA& k& OW@GS:&
2011 r. o opieDG&PAH&H?NGR\N&U&UNGJW&H:&OA@&mcI&K:?>:K?CH?GPNW&oNPN;@KA&-KADE&N&-:ON@EJN&/>:LGD?PGB&?&HPNA&87&
ON>DA& 678k& KY& U& ;>KAUNG& UE\ASAf& O:JAO:UEDF& N& ;APN@AKPEDFI& BAJNG& \W;N& ;>GLPNAR& O:JAOI& U& J@<KE\& \A& =ER&
>K:UAH?:PE&ML:=GJ&OW=&JOW=&H?NGDNXDE&&:KA?&K:?>:K?CH?GPNW&oNPN;@KA&-KADE&N&-:ON@EJN&/>:LGD?PGB&?&HPNA&6i&\AKDA&
6788& KY& U& ;>KAUNG& ?AJKG;W& >K:SKA\<U& ;?J:OGf& HOA& :>NGJWPA& U& ML:=JW& OW=& JOW=NG& H?NGDNXDE\I& U:O:P@AKNW;?A&
oraz dziennego opiekuna.

-:UEM;?E&UAKWPGJ&PNG&\A&&?A;@:;:UAPNA&U&>K?E>AHJW&H:;@:;:UAPNA&N;@PNGBCDEDF&\NGB;D&H:&>:@K?G=&H?NGDN&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NY
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!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
Nazwa kryterium

R=SHJB(informacji

2

3

1

Charakter
kryterium
W/B
4

1PHEUNHWAOPE\&-OAPG\&%?NALAPNA&?:;@APC&:=BX@G&a?A&
UEBC@JNG\&:;<=&>:;NAHABCDEDF&AJ@WAOPG&1-%cl
a)
5.

7
8

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
>:?:;@ABCDG& >:?A& KEPJNG\& >KADE& ?G& U?SOXHW&
PA&:=:UNC?GJ&:>NGJN PAH&H?NGR\N&H:&OA@&mI&U&
@E\& :;:=EI& J@<KG& >K?GKUALE& JAKNGKX&
?AU:H:UC& ?G& U?SOXHW& PA& WK:H?GPNG&
dziecka7.

Wniosek
o dofinansowanie

Definicja
5

]G?U?SOXHPE

Zgodnie z \9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6*
/C.#A%&'AR.*8*.Nszarze rynku pracy na lata 2014-2020I&WH?NGOAPNG&U;>AKDNA&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&JAMH:KA?:U:&
BG;@& >:>K?GH?:PG& NHGP@E^NJADBC& >:@K?G=& WD?G;@PNJA& >K:BGJ@W& a>:UEM;?G& PA;@C>N& >:>K?G?& ?A;@:;:UAPNG& 1-%&
rozumianego jako proces diagnostyczno-U;><L>KADWBCDEI& J@<KE& WU?SOXdnia m.in. diagnozowanie potrzeb,
U& @E\& >:@K?G=& ;?J:OGPN:UEDFI& >KGHE;>:?EDBN& :;:=:U:QDN:UEDF& N& \:MONU:QR& H:;J:PAOGPNA& ?AU:H:UGS:&
uczestnika.

6.

p;LWSN&;?J:OGPN:UG&KGAON?:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&
;C&QUNAHD?:PG&>K?G?&NP;@E@WDBG&>:;NAHABCDG&U>N;&H:&
Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego
>K?G?& ':BGU<H?JN& pK?CH& -KADE& ULAQDNUE& ?G&
U?SOXHW& PA& ;NGH?N=X& NP;@E@WDBN& ;?J:OGPN:UGBY&
Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub
nabycie
kompetencji
potwierdzonych
odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w
rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i
[.&8.H6* 8* &")+AG(A* F.'(J.+.8"'("* C.GJSC6*
+&A%&.8AR.* +A"O(&"%H(* C+.R+"FD8* .CA+"%9H'9%7* '"*
lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub
J:\>G@GPDBN& BG;@& JAMH:KA?:U:& UGKE^NJ:UAPG&
poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich
sprawdzenia (np. w formie egzaminu8

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Zgodnie z \9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6*
/C.#A%&'AR.*8*.NG&"+&A*+9')6*C+"%9*'"*O"J"*,=>]-2020 oraz pismem MIR znak: DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1 z
HPY& 7e& ON>DA& 678i& KY& J:PNGD?PG& BG;@& WU?SOXHPNGPNG& \GDFAPN?\<U& SUAKAP@WBCDEDF& G^GJ@EUP:QR& U;>AKDNA& U&
>:;@ADN& ;?J:OGf& >:>K?G?& ?A>GUPNGPNGI& NM& ;?J:OGPNG& =XH?NG& >K:UAH?NL:& H:& W?E;JAPNA& JUAON^NJADBN& OW=& PA=EDNA&
J:\>G@GPDBN& >:@UNGKH?:PEDF& :H>:UNGHPN\& H:JW\GP@G\& N& JAMH:KA?:U:& =XH?NG& @:& UGKE^NJ:UAPG& >:>K?G?&
przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy lub uzyskania kwalifikacji czy kompetencji
np. w formie egzaminu.

7.

';>AKDNG& U& >:;@ADN& ;@AME& KGAON?:UAPG w ramach
projektu zgodne jest z zaleceniem Rady z dnia 10
\AKDA& 678k& KY& U& ;>KAUNG& KA\& BAJ:QDN& ;@AME& :KA?&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Zgodnie z \9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6*
/C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* +9')6* C+"%9* '"* O"J"* ,=>]-2020 U;>AKDNG& \W;N& ;>GLPNAR& >:H;@AU:UG& UE\:SN&
?A>GUPNABCDG&UE;:JN&;@APHAKH&;@AMW&>:>K?G?&?A>GUPNGPNG&\YNPYI&NM&;@AM&:H=EUA&;NX&PA&>:H;@AUNG&W\:UE&aucI&

Dotyczy typu 4 projektu.
Dotyczy typu 4 projektu
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-:O;JN\N&#A\A\N&)AJ:QDN&-KAJ@EJ&N&/@AME .

8.

]GPG^NDBGP@& & ?:=:UNC?WBG& ;NX& H:& ?ADF:UAPNA&
@KUAL:QDN& utworzonych w ramach projektu miejsc
:>NGJN& PAH& H?NGR\N& H:& OA@& m& U& ML:=JADFI& JOW=ADF&
H?NGDNXDEDF i przez dziennego opiekuna, przez co
PAB\PNGB& 6& OA@A& :H& HA@E& ?AJ:fD?GPNA& KGAON?ADBN&
projektu.

?AHAPNA&UEJ:PEUAPG&U&KA\ADF&;@AMW&;C&UEJ:PEUAPG&U&KA\ADF&>K:SKA\W&;@AMW&aucI&;@AME;@A&UEJ:PWBG&;U:BG&
:=:UNC?JN&>:H&PAH?:KG\&:>NGJWPA&;@AMW&aucI&>:&?AJ:fD?GPNW&;@AMW&BG;@&:>KAD:UEUAPA&:DGPa, WU?SOXHPNABCDA&
:;NCSPNX@G&KG?WO@A@E&:KA?&G^GJ@E&;@AMW&aucI&;@AM&@KUA&PNG&JK<DGB&PNM&m&\NG;NCDG&aucY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

,KUAL:QR&K:?W\NAPAI&BAJ:&NP;@E@WDB:PAOPA&S:@:U:QR&>:H\N:@<U&H:&QUNAHD?GPNG&W;LWS&U&&?AJKG;NG&:>NGJN&PAH&
H?NGR\N&H:&OA@&m H:@Y&JOW=<U&H?NGDNXDEDF&:KA?&ML:=J<UY -:UEM;?G&JKE@GKNW\&UGKE^NJ:UAPG&=XH?NG&>:&W>LEUNG&
okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu. ,KUAL:QR&\W;N&=ER&?A>GUPN:PA&?&NPPGS:&VK<HLA&PNM&
QK:HJN& *j/Y& '& >K?E>AHJW& :>NGJWP<U& H?NGPPEDF& @KUAL:QR& PAOGME& K:?W\NGR& BAJ:& QUNAHD?GPNG& OW=& S:@:U:QR&
QUNAHD?GPNA& :>NGJN& >K?G?& :JKG;&D:& PAB\PNGB& HU<DF&OA@& :H&HA@E& ?AJ:fD?GPNA& >K:BGJ@WY& & Zgodnie z RPO WO na
lata2014-6767I&UAK@:QR&H:DGO:UA&U;JAVPNJA&eM(%&N"*J8.+&.'9%7*F(AHG%*.C(A)(2f5I*)JD+A*T6')%H.'6H$*,*O"J"*C.*
uzyskaniu -.T('"'G.8"'("*&"*P+.-)D8*34/*eH:&K:JW&676m&\A&UEPNGQR&e7&Y

Dotyczy typu 4 projektu
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Nazwa kryterium
1

2
oNPN\AOPE&?AJKG;&NP^:K\ADBNI&J@<KG&\W;?C&?:;@AR&
przedstawione przez beneficjenta we wniosku
:&H:^NPAP;:UAPNGI&:=GB\WBCDE&D:&PAB\PNGBl

R=SHJB(EGTB=U;KDE

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
Charakter
kryterium
W/B

Definicja

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Zgodnie z \9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6*
/C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* +9')6* C+"%9* '"* O"J"* ,=>]-2020 :JKGQO:P:& \NPN\AOPE& ?AJKG;I& J@<KE& \W;N& =ER&
>K?GH;@AUN:PE&>K?G?&UPN:;J:HAUDX&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&;@U:K?GPNG&UAKWPJ<U&W\:MONUNABCDEDF&J:K?E;@APNG&?&H:^NPAP;:UAPNA&>K:BGJ@<U&UNXJ;?GB&
OND?=NG&'PN:;J:HAUD<UY

a) uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca
:>NGJN& PAH& H?NGR\N& H:& OA@& mI& U& @E\& APAON?X&
WUAKWPJ:UAf&
U&
?AJKG;NG&
?K<MPND:UAf&
>K?G;@K?GPPEDF& U& H:;@X>NG& H:& ^:K\& :>NGJN& N&
prognoz demograficznych,
b) warunki lokalowe, tj. wykorzystanie bazy
O:JAO:UGBI&U&J@<KGB&=XH?NG&KGAON?:UAPA&:>NGJA&PAH&
H?NGR\N&H:&OA@&mI
9.

Dc&?A;AHE&KGJKW@ADBN&WD?G;@PNJ<U&H:&>K:BGJ@W&1 ,
a)

10.

Hc&NP^:K\ADBG&H:@ED?CDG&sposobu utrzymania
^WPJDB:P:UAPNA&\NGB;D&:>NGJN&PAH&H?NGR\N&H:&
lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj.
NP^:K\ADBGI& ?& BAJNGS:& VK<HLAI& NPPGS:& PNM&
QK:HJN& GWK:>GB;JNGI& \NGB;DA& @G& =XHC&
utrzymane przez okres minimum 2 lat od
HA@E& ?AJ:fD?GPNA& KGAON?ADBN& >K:BGJ@W po
W;@APNW&^NPAP;:UAPNA&*j/I&A&@AJMG&>OAP:UAPG&
H?NALAPNA& ?\NGK?ABCDG& H:& W@K?E\APNA&
funkcjonowania tych miejsc opieki po
ustaniu finansowania EFS.

'PN:;J:HAUDA& ;JLAHA& \AJ;E\AOPNG& 8& UPN:;GJ& :&
dofinansowanie projektu w ramach naboru, oraz
PNG&UNXDGB&PNM&BGHGPI&BAJ:&>AK@PGK&aBGQON&H:@ED?EcY

1
<41"(-",3293'43'&.3#1&'$&-$6."23413',"'#$"0&-.6'"(.3.&9%459='",)1"$9/2'2(#3$913+'%")"21>%345'0&(.',"'6,%1&:&413'2(#3$913'2'#1&$2(%&0'-":&04"?91'"(")"7+'-./$59=',"9=",5'41&'#$%&-$39%30>'
-$5.&$1/2',"9=","259='6(.3:"459='2'"#3$916'"'#$/@'14.&$2&4901'("903:4&0
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!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

1

2

R=SHJB(
informacji
3

-K:BGJ@&?AJLAHA&@U:K?GPNG&N&W@K?E\APNG&P:UEDF&
\NGB;D&:>NGJN&PAH&H?NGR\N&H:&OA@&m&PA&@GKGPADF&
S\NP&SH?NG&OND?=A&H:;@X>PEDF&\NGB;D&opieki jest
PNM;?A&PNM&?NHGP@E^NJ:UAPG&?A>:@K?G=:UAPNG&PA&
miejsca.11

1.

KA\ADF&
publicznej

Punktacja

Definicja

4

5

Wniosek
o
dofinansowanie

1

0 lub 5

Wniosek
o
dofinansowanie

1

0 lub 3

6
0KE@GKNW\& \A& PA& DGOW& ?A>GUPNGPNG& G^GJ@EUPGS:& UEHA@J:UAPNA& QK:HJ<U& :KA?& ;@U:K?GPNA& @KUALEDF& \NGB;D& :>NGJN& PAH&
H?NGR\N&H:&OA@&m&U&KGSN:PNGI&U&J@<KE\&UE;@X>WBG&PABUNXJ;?G&?A>:@K?G=:UAPNG&PA&U;>AKDNG&U&>K?GH\N:@:UE\&?AJKG;NGI&
?NHGP@E^NJ:UAPE\&U&:>AKDNW&:&APAON?X&WUAKWPJ:UAf&a;@AP:UNCDC&?ALCD?PNJ&H:&#GSWOA\NPW&J:PJWK;Wc&>K?G>K:UAH?:PC&
PA&>:H;@AUNG&\YNPY&:H;G@JA&H?NGDN&U&UNGJW&H:&OA@&m&:=BX@EDF&:>NGJC&U&ML:=JADFI&JOW=ADF&H?NGDNXDEDF&:KA?&W&H?NGPPGS:&
:>NGJWPAI& OND?=E& H?NGDN& U& ML:=JADF& N& JOW=ADF& H?NGDNXDEDF& :KA?& :=BX@EDF& :>NGJC& H?NGPPGS:& :>NGJWPA& PA& 8777& H?NGDN& U&
UNGJW&H:&OA@&mI&?K<MPND:UAf&>K?G;@K?GPPEDF&U&H:;@X>NG&H:&\NGB;D&:>NGJN&:KA?&>:@GPDBALW&N&>K:SP:?&demograficznych.
0KE@GKNW\&?:;@APNG&?UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&@KGQDN&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY
Zgodnie z \9J9%&'9F(*8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* &* 6-&("#AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.* 8*
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020I& >KG^GKWBG& ;NX& UE=<K& & & >K:BGJ@<U& KGAON?:UAPEDF& U& KA\ADF partnerstw
?AUNC?APEDF&>:\NXH?E&>:H\N:@A\N&AH\NPN;@KADBN&>W=OND?PGB&N&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBY
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&BG;@&KGAON?:UAPE& U&KA\ADF&>AK@PGK;@UA&>:\NXH?E&>:H\N:@A\N&AH\NPN;@KADBN&>W=OND?PGB& N&GJ:P:\NN&
;>:LGD?PGBI&
3 pkt - projekt jest realizowany w ra\ADF& >AK@PGK;@UA& >:\NXH?E& >:H\N:@A\N& AH\NPN;@KADBN& >W=OND?PGB& N& GJ:P:\NN&
;>:LGD?PGBY&
-:UEM;?G&JKE@GKNW\&?:;@APNG&?UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY

2.

-K:BGJ@& =XH?NG& KGAON?:UAPE&
partnerstwa
administracji
N&>:H\N:@<U&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBY

3.

Wniosek
Projekt jest komplementarny z inicjatywami
o
zaplanowanymi w ramach programu SSD
dofinansowanie

4.

'& KA\ADF& @E>W& 8& N& 6& >K:BGJ@<U& >K?GUNHWBG& ;NX&
Wniosek
?A@KWHPNGPNG& :;<=I& J@<KG& W?E;JALE& JUAON^NJADBG&
o
:>NGJWPA& H?NGPPGS:& U& KA\ADF& >K:BGJ@<U&
dofinansowanie
realizowanych w POKL 2007-2013.

11

U&

Waga

1

1

0 lub 1

0 pkt T projekt nie jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu SSD,
1 pkt - >K:BGJ@& BG;@& J:\>OG\GP@AKPE& ?& NPNDBA@EUA\N& ?A>OAP:UAPE\N& U& KA\ADF& >K:SKA\W& //%Y& -:UEM;?G& JKE@GKNW\&
zostanie zweryfiJ:UAPG& PA& >:H;@AUNG& ?A>N;<U& UG& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNGY& ]GPG^NDBGP@& ?:=ONS:UAPE& BG;@& H:&
BGHP:?PAD?PGS:& U;JA?APNA& ;>:;:=W& U& BAJN& >K:BGJ@& BG;@& J:\>OG\GP@AKPE& ?& NPNDBA@EUA\N& WBX@E\N& U& KA\ADF& >K:SKA\W&
SSD.

0 lub 5

0 pkt T >K:BGJ@&PNG&>K?GUNHWBG&?A@KWHPNGPNA&:;<=I&J@<KG&W?E;JALE&JUAON^NJADBG&:>NGJWPA&H?NGPPGS:&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&
realizowanych w POKL 2007-2013.
5 pkt - >K:BGJ@& >K?GUNHWBG& ?A@KWHPNGPNG& :;<=I& J@<KG& W?E;JALE& JUAON^NJADBG& :>NGJWPA& H?NGPPGS:& U& KA\ADF& >K:BGJ@<U&
realizowanych w POKL 2007-2013.
-:UEM;?G&JKE@GKNW\&?:;@APNG&?UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY

1
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+Q(-"&+"#$%$+)'(m("-+()+(fgPh-2020
&6$%5"'4.'(2-+9%436'
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(
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+V(C=EB=LW>WBX;

n&&&(&GW>\=;KD;(?CBJ>KIG;

0IE;J;GE>

8.1 0B?WbC(HB(XL?B<E>D(D;<BVKE(A?JA\(IH=BXBWGLK[(E(?CBJ>KIGLK[

4>a(?IKI>\SJBXL

3XEb<?I>GE>(aEKIYL(VXE;HKIBGLK[(A?JA\(?CBJ>KIGLK[(X(=>\EBGE>

)?C;=KE>(=BHIEGL(C=I>cLX;DZK>D(C=BYa>UL(BCE><AlKIB-XLK[BX;XKI>(B=;I(X?C;=KE>(CE>KIL(I;?WbCKI>D
Kryteria merytoryczne ?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium W/B

1

2

3

4

'&>K:BGJDNG&&KGAON?:UAPE\&PA&K?GD?&:;<=&:=GB\:UAPEDF&U;>AKDNG\ U&>OAD<UJADF&U;>AKDNA&
H?NGPPGS:&U&^:K\NG&:>NGJWfD?GB&:KA? U&>OAD<UJADF&>K:UAH?:PEDF&U&^:K\NG&>KADE&>:HU<KJ:UGB&&
:=ONSA@:KEBPNG&UHKAMAPG&;C&&?ABXDNA&K:?UNBABCDG&\NPN\W\&HUNG&J:\>G@GPDBG&JOWD?:UGY&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

1.

2.

'&KA\ADF&>K:BGJ@W&>K:UAH?:PG&;C&H?NALAPNA&PA&K?GD?&HGNP;@E@WDB:PAON?ADBN&>NGD?E&?A;@X>D?GBY&&&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

3.

'&KA\ADF&>K:BGJ@W&:=GB\WBCDGS:&H?NALAPNA&PA&K?GD?&U;>AKDNA&K:H?NPE&N&>NGD?E&?A;@X>D?GB&PNG&;C&
@U:K?:PG&P:UG&\NGB;DA&U&KA\ADF&:>NGJN&NP;@E@WDB:PAOPGBI&@BY&U&>OAD<UJADF&
:>NGJWfD?:-UEDF:UAUD?EDF&>:UEMGB&8k&:;<=Y&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

4.

'&KA\ADF&>K:BGJ@W&UHK:M:P:&H?NALAPNA&profilaktyczne :SKAPND?ABCDG&W\NG;?D?APNG&H?NGDN&U&>NGD?E&
?A;@X>D?GB&:KA?&?A>GUPNABCDe :>NGJX&N&UEDF:UAPNG&>K?GHG&U;?E;@JN\&U&K:H?NPPEDF&^:K\ADF&
>NGD?E&?A;@X>D?GBY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

5.

W przypadku restrukturyzacji N;@PNGBCDEDF&>OAD<UGJ w ramach deinstytucjonalizacji pieczy

Wniosek

]G?U?SOXHPE

12

.N\N@&8k&:;<=&PNG&:=:UNC?WBG&U&>K?E>AHJWI&SHE&>K?G>N;E&>KAUA&JKAB:UGS:&U;JA?WBC&\PNGB;?C&OND?=X&:;<=&U&>OAD<UDGY
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Definicja
5
]AHA&;NX&D?E&UPN:;J:HAUDA&&KGAON?WBCD&&>K:BGJ@&UHKAMA&?ABXDNA&K:?UNBABCDG&
minimum dwie kompetencje kluczowe tj.:
- >:K:?W\NGUAPNG&;NX&U&BX?EJW&:BD?E;@E\I
- >:K:?W\NGUAPNG&;NX&U&BX?EJADF&:=DEDFI
- kompetencje matematyczne i podstawowe,
- kompetencje naukowo-techniczne,
- kompetencje informatyczne,
- W\NGBX@P:QR&WD?GPNA&;NXI
- J:\>G@GPDBG&;>:LGD?PG&N&:=EUA@GO;JNGI
- NPNDBA@EUP:QR&N&>K?GH;NX=N:KD?:QRI
- QUNAH:\:QR&N&GJ;>KG;BA&JWO@WKAOPAY
#GAON?:UAPG& >K:BGJ@E& >K?GUNHWBC& H?NALAPNA& >K:UAH?CDG& H:& :HGBQDNA& :H&
:>NGJN&NP;@E@WDB:PAOPGBI&@BY&:H&:>NGJN&QUNAHD?:PGB&U&>OAD<UJADF&:>NGJWfD?:UEDF:UAUD?EDF& >:UEMGB& 8k& :;<=& H:& W;LWS& QUNAHD?:PEDF& U& ;>:LGD?P:QDN&
lokalnej, poprzez tworzenie rodzinnych form piGD?E& ?A;@X>D?GB& :KA?&
>OAD<UGJ& :>NGJWfD?:& T wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i
>OAD<UGJ& :>NGJWfD?:-wychowawczych
typu
socjalizacyjnego,
interwencyjnego lub specjalistyczno-NP@GKUGPDEBPGS:&H:&8k&:;<=1 .
#GAON?ADBA& >K:BGJ@W& ?A>GUPNA& H?NALAPNA& >K:UAH?CDG& H:& :HGBQDNA& :H& :>NGJN&
NP;@E@WDB:PAOPGB&H:&W;LWS&QUNAHD?:PEDF&U&O:JAOPGB&;>:LGD?P:QDN.
PK:BGJ@:HAUDA& ?:=:UNC?WBG& ;NX& H:& UHK:MGPNA& U& KA\ADF& >K:BGJ@W& H?NALAf
>KGUGPDEBPEDF& :SKAPND?ABCDEDF& W\NG;?D?APNG& H?NGDN& U& >NGD?E& ?A;@X>D?GB
>:>K?G?&W;LWSN&U;>AKDNA&K:H?NPE& :KA?&?A>GUPNABCDEDF&:>NGJX&N&UEDF:UAPNG&
>K?GHG&U;?E;@JN\&U&K:H?NPPEDF&^:K\ADF&>NGD?E&?A;@X>D?GBY
W projektach :=GB\WBCcych restruktWKE?ADBX& N;@PNGBCDEDF& >OAD<UGJ& >NGD?E&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
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?A;@X>D?GBI&>:U;@ABG&>OAD<UJA&;>GLPNABCDA&;@APHAKHE&wskazane w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011
+B*.*8GC(A+"'(6*+.-&('9*(*G9GJAF(A*C(A%&9*&"GJSC%&AH.

o dofinansowanie

6.

!ADF:UAPNG&@KUAL:QDN&P:U:W@U:K?:PEDF&\NGB;D&U&>OAD<UJADF&U;>AKDNA&H?NGPPGS:Y

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

7.

';>AKDNG&N;@PNGBCDEDF&>OAD<UGJ&U;>AKDNA&H?NGPPGS:Y

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

8.

'&>NGKU;?GB&J:OGBP:QDN&H:&U;>AKDNA&KGJKW@:UAPG&;C&H?NGDN&:;<=I&J@<KG&;C&AJ@EUN?:UAPG&
;>:LGD?PNG&N&?AU:H:U:&U&KA\ADF&NPPEDF&>K:BGJ@<U&#-(&'(&2014-2020

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

?A;@X>D?GBI& KGAON?:UAPG& H?NALAPNA& \W;?C& >K:UAH?NR& H:& >:U;@APNA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
>OAD<UJi (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistycznoNP@GKUGPDEBPGS:&H:&8k&:;<=13) ;>GLPNABCDA&;@APHAKHE&>K?GUNHziane dla niej
H:&;>GLPNGPNA&UGHLWS&Ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
G9GJAF(A* C(A%&9* &"GJSC%&AHI& PA@:\NA;@& >:?:;@ALG& H?NGDN& >:UNPPE& ?:;@AR&
W\NG;?D?:PG&U&K:H?NPPEDF&^:K\ADF&>NGD?E&?A;@X>D?GB.
W przypadku wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc
U& >OAD<UJADF& U;>AKDNA& H?NGPPGS:I& ?ADF:UAPNG& @KUAL:QDN& \NGB;D& >:&
?AJ:fD?GPNW& KGAON?ADBN& >K:BGJ@W& :=GB\WBG& D:& PAB\PNGB& :JKG;&:H>:UNAHABCDE&
okresowi realizacji projektu.
Wsparcie N;@PNGBCDEDF&>OAD<UGJ&U;>AKDNA&H?NGPPGS:&BG;@&\:MONUG&UELCD?PNG&
pod warunkiem :
a) ?UNXJ;?GPNa OND?=E&\NGB;D&U&@EDF&>OAD<UJADF&OW=&
b) rozszerzenie oferty wsparcia.
]AHA&;NXI&D?E&'PN:;J:HAUDA&?A>GUPNAI&MG&U&>NGKU;?GB&J:OGBP:QDN&H:&
U;>AKDNA&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&KGJKW@:UAPG&;C&H?NGDN&:;<=I&J@<KG&;C&
AJ@EUN?:UAPG&;>:LGD?PNG&N&?AU:H:U:&U&KA\ADF&NPPEDF&>K:BGJ@<U&#-(&'(&
2014-2020

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP
1

Nazwa kryterium
2

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

Waga
4

Punktacja
5

1.

-K:BGJ@&KGAON?:UAPE&U&>AK@PGK;@UNG&UNGO:;GJ@:K:UE\&a;>:LGD?PE\I&
prywatnym, publicznym).

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 - 2 pkt

2.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&HU<DF&SKW>&:;<=l&
-:&?PAD?PE\&OW=&W\NAKJ:UAPE\&;@:>PNW&PNG>GLP:;>KAUP:QDNI&
Wniosek
o dofinansowanie
- ?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNC&;>K?XM:PC&:KA?&:;<=&?&?A=WK?GPNA\N&
>;EDFND?PE\NI&U&@E\&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNC&NP@GOGJ@WAOPC&N&:;<=&&&&&&&&&&&&&&&

3

0-2 pkt

13

.N\N@&8k&:;<=&PNG&:=:UNC?WBG&U&>K?E>AHJWI&SHE&>K?G>N;E&>KAUA&JKAB:UGS:&U;JA?WBC&\PNGB;?C&OND?=X&:;<=&U&>OAD<UDGY
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Definicja
6
#GAON?ADBA&>K:BGJ@<U&U&>AK@PGK;@UNG&>K?EP:;N&J:K?EQDN&?AK<UP:&
U&A;>GJ@ADF&BAJ:QDN:UEDF&BAJ&N&?UNC?APEDF&?G&;>KAUP:QDNC&?AK?AH?APNA&N&UHKAMAPNAY&
0 pkt T brak partnerstwa
1 pkt - partnerstwo dwusektorowe
2 pkt T partnerstwo trzysektorowe
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;>AKDNA&HOA&MAHPGB&?&SKW>&PA&>:?N:\NG&{&m7n&aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&
U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@W
1 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&HOA&BGHPGB&SKW>E&PA&>:?N:\NG&{&m7% (liczony w stosunku do
U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wc
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!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP
1

3.

Nazwa kryterium
2
?&DAL:QDN:UE\N zaburzeniami rozwojowymi.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&:;<=&OW=&K:H?NP&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=
UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\&H:QUNAHD?ABCDEDF&UNGO:JK:@PGS:&
UEJOWD?GPNA&;>:LGD?PGS:&K:?W\NAPGS:&BAJ:&UEJOWD?GPNG&?&>:U:HW&
UNXDGB&PNM&BGHPGB ?&>K?G;LAPGJY

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

Wniosek
o dofinansowanie

Waga
4

2

Punktacja
5

0-2 pkt

Definicja
6
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&HOA&JAMHGB&?&UUY&SKW>&PA&>:?N:\NG&{&m7n&aOND?:PE&U&;@:;WPJW&
H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wc

(;:=E&OW=&K:H?NPE&?ASK:M:PG&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\l
a) :;:=E&OW=&K:H?NPE&J:K?E;@ABCDG&?G&QUNAHD?Gf&?&>:\:DE&;>:LGD?PGB&?S:HPNG&?&W;@AUC&
?&HPNA&86&\AKDA&677k&KY&:&>:\:DE&;>:LGD?PGB&OW=&JUAON^NJWBCDG&;NX&H:&:=BXDNA&
U;>AKDNG\&>:\:DE&;>:LGD?PGB&@BY&;>GLPNABCDG&D:&PAB\PNGB&BGHPC&?&>K?G;LAPGJ&
:JKGQO:PEDF&U&AK@Y&s&Wstawy z dnia 86&\AKDA&677kKY&:&>:\:DE&;>:LGD?PGBb
b) :;:=EI&:&J@<KEDF&\:UA&U&AK@Y&8&W;@Y&6&W;@AUE&?&HPNA&8m&D?GKUDA&677mKY&:&?A@KWHPNGPNW&
socjalnym;
c)
:;:=E&>K?G=EUABCDG&U&>NGD?E&?A;@X>D?GB&OW=&:>W;?D?ABCDG&>NGD?X&?A;@X>D?C&:KA?&
K:H?NPE&>K?GMEUABCDG&@KWHP:QDN&U >GLPNGPNW&^WPJDBN&:>NGJWfD?:&T wychowawczych,
:&J@<KEDF&\:UA&U&W;@AUNG&?&HPNA&e&D?GKUDA&6788&KY&:&U;>NGKAPNW&K:H?NPE&N&;E;@G\NG&
>NGD?E&?A;@X>D?GBb
d) :;:=E&PNGOG@PNGI&U:=GD&J@<KEDF&?A;@:;:UAP:&QK:HJN&?A>:=NGSAPNA&N&?UAOD?APNA&
HG\:KAON?ADBN&N&>K?G;@X>D?:QDN&?S:HPNG&?&W;@AUC&?&HPNA&6h&>AVH?NGKPNJA&8e96KY&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
:&>:;@X>:UAPNW&U&;>KAUADF&PNGOG@PNDF&a%?Y&pY&?&678kKY&>:?Y&m96cb
e) :;:=E&>K?G=EUABCDG&U&\L:H?NGM:UEDF&:QK:HJADF&UEDF:UAUD?EDF&N&\L:H?NGM:UEDF&
:QK:HJADF&;:DB:@GKA>NNI&:&J@<KEDF&\:UA&U&W;@AUNG&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&&&&&&&&&&&&&&&&&
:&;E;@G\NG&:QUNA@E&a%?Y&pY&?&677kKY&gK&6ihI&>:?Y&6is6I&?&><VPY&?\Ycb
f)
:;:=E&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNC&T :;:=E&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNC&U&K:?W\NGPNW&
'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&;?AP;&N&PNGHE;JKE\NPAcji, w tym
H:;@X>P:QDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:QDN&;?AP;&J:=NG@&&&&&&&&&&&&&&&&&&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020;
g) K:H?NPE&?&H?NGDJNG\&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNCI&:&NOG&D:&PAB\PNGB&BGHGP&?&K:H?ND<U&OW=&
:>NGJWP<U&PNG&>KADWBG&?G&U?SOXHW&PA&J:PNGD?P:QR&;>KAU:UAPNA&:>NGJN&PAH&H?NGDJNG\&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNCb
h) osoby HOA&J@<KEDF&W;@AO:P:&111&>K:^NO&>:\:DEI&?S:HPNG&?&W;@AUC&?&HPNA&67&JUNG@PNA&
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
i)
osoby niesamodzielne;
j)
:;:=E&=G?H:\PG&OW=&H:@JPNX@G&UEJOWD?GPNG\&?&H:;@X>W&H:&\NG;?JAf&U&K:?W\NGPNW&
'E@ED?PEDF&oNPN;@KA&1P^KA;@KWJ@WKE&&N&#:?U:BW&U&?AJKG;NG&\:PN@:K:UAPNA&>:;@X>W&
rzeczowego N&KGAON?ADBN&>K:SKA\<U&:>GKADEBPEDF&PA&OA@A&678k-2020;
k) osoby kor?E;@ABCDG&?&-(&-|Y
0pkt TPNG:=GB\:UAPNG&&U;>AKDNG\&&:;<=&&OW=&&K:H?NP&&?ASK:M:PEDF&&W=<;@UG\&&OW=&
UEJOWD?GPNG\&?&>:U:HW&UNXDGB&PNM&8&>K?G;LAPJN&OW=&:=BXDNG&\PNGB&PNM&87n&UUY&SKW>E
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!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

LP
1

Nazwa kryterium
2

4.

-K:BGJ@&KGAON?:UAPE&>K?G?&BGHP:;@JN&;A\:K?CHW&terytorialnego lub ich
BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&>K?E&UEJ:K?E;@APNW&\GDFAPN?\W&?OGDAPNA&?AHAf&
?S:HPNG&?&W;@AUC&?&HPNA&6k&JUNG@PNA&677m&KY&:&H?NALAOP:QDN&>:ME@JW&
publicznego i o wolontariacie.

Wniosek
o dofinansowanie

5.

-K:BGJ@&WU?SOXHPNA&H?NALAPNA&;JNGK:UAPG&H:&?NHGP@E^NJ:UAPEDF&
:=;?AK<U&U;>AKDNAY

Wniosek
o dofinansowanie

6.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W&?&NPNDBA@EUA\N&?A>OAP:UAPE\N&U&KA\ADF&
programu SSD.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 4 pkt

7.

Projekt komplementarny z Programem Operacyjnym Pomoc
|EUP:QDN:UA&678k-2020.

Waga
4

2

2

91

Punktacja
5

Definicja
6
1 pkt T:=BXDNG&U;>AKDNG\&D:&PAB\PNGB&87n&N&>:PNMGB&m7n&:;<=&OW=&K:H?NP&?ASK:M:PEDF&
W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&?&>:U:HW&UNXDGB&PNM&8&>K?G;LAPJN
2 pkt T:=BXDNG&U;>AKDNG\&D:&PAB\PNGB&m7n&:;<=&OW=&K:H?NP&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&
UEJOWD?GPNG\&?&>:U:HW&UNXDGB&PNM&8&>K?G;LAPJN

0 lub 2 pkt

W celu zapewnienia ;J::KHEP:UAPGB&N&J:\>OG\GP@AKPGB&KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U&PA&HAPE\&
@GKE@:KNW\&&aS\NPA`>:UNA@cI&>KG^GKWBG&;NX&KGAON?ADBX&>K:BGJ@<U&>K?G?&BGHP:;@JN&;A\:K?CHW&
@GKE@:KNAOPGS:&OW=&NDF&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&>K?E&UEJ:K?E;@APNW&\GDFAPN?\W&?OGDAPNA&?AHAfY
0 pkt T proBGJ@&PNG&BG;@&KGAON?:UAPE&>K?E&UEJ:K?E;@APNW&\GDFAPN?\W&?OGDAPNA&?AHAf
2 pkt T >K:BGJ@&BG;@&KGAON?:UAPE&>K?E&UEJ:K?E;@APNW&\GDFAPN?\W&?OGDAPNA&?AHAf

0 lub 3 pkt

0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;>AKDNA&:=;?AK<U&?NHGP@E^NJ:UAPEDF&@GKE@:KNAOPNG&N&>K:=OG\:U:I&
J@<KG&?:;@ALE&U;JA?APG&U&H:JW\GP@ADBN&J:PJWK;:UGB
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&&:=;?AK<U&?NHGP@E^NJ:UAPEDF&@GKE@:KNAOPNG&N&>K:=OG\:U:I&J@<KG&
?:;@ALE&U;JA?APG&U&H:JW\GP@ADBN&J:PJWK;:UGB
'&DGOW&>K?GDNUH?NALAPNA&HG>:>WOADBNI&JKE@GKNW\&\A&PA&DGOW&>KG\N:UAPNG&>K:BGJ@<U&
?AJLAHABCDEDF&H?NALAPNA&;><BPG&?&?AL:MGPNA\N&-K:SKA\W&//%Y
0 pkt T projekt nie jest komplementarny z Programem SSD,
5 pkt T projekt komplementarny z Programem SSD.
-KG^GKGPDBG&HOA&>K:BGJ@<U&?AJLAHABCDEDF&:=BXDNG&U;>AKDNG\&:;<=&OW=&K:H?NP&J:K?E;@ABCDEDF&
z -K:SKA\W&(>GKADEBPGS:&-:\:D&|EUP:QDN:UA&678k-6767&U&;?D?GS<OP:QDN&U&>:;@ADN&AJ@EUPGB&
NP@GSKADBNI&A&?AJKG;&U;>AKDNA&PNG&=XH?NG >:UNGOAL&H?NALAf&?&-(-|&U&KA\ADF&H?NALAf&
@:UAK?E;?CDEDFY&&
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&:=BXDNA&U;>AKDNG\&:;<=&OW=&K:H?NP&J:K?E;@ABCDEDF&?&-K:SKA\W&
(>GKADEBPGS:&-:\:D&|EUP:QDN:UA&678k-2020;
4 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&:;<=&OW=&K:H?NP&J:K?E;@ABCDEDF&?&-K:SKA\W&
(>GKADEBPGS:&-:\:D&|EUP:QDN:UA&678k-2020.
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+Q(-"&+"#$%$+)'(m("-+()+(fgPh-2020
&6$%5"'4.'(2-+9%436'
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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+V(C=EB=LW>WBX;

n&&&(&GW>\=;KD;(?CBJ>KIG;

0IE;J;GE>

mOP(0B?WbC(HB(XL?B<E>D(D;<BVKE(A?JA\(IH=BXBWGLK[(E(?CBJ>KIGLK[(

4>a(?IKI>\SJBXL

3XEb<?I>GE>(aEKIYL(VXE;HKIBGLK[(A?JA\(?CBJ>KIGLK[(X(=>\EBGE>

"BIXSD(A?JA\(BCE><AlKILK[(G;H(B?BY;UE(niesamodzielnymi
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium W/B

1

2

3

4

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& ?:;@APNG& ?A>GUPN:PG& UE;:JNGB& BAJ:QDN& U;>AKDNG& QUNAHD?:PG&
U&KA\ADF&W;LWS&A;E;@GPDJNDF&UELCD?PNG&HOA&:;<=&PNG;A\:H?NGOPEDF&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N`K:H?NP&
?&H?NGR\N&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

1.

Definicja
5
Zgodnie
z
\9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ*
8* .NG&"+&A* 8#$%&A'("* GC.#A%&'AR.* (* &8"O%&"'("* 6NDGJ8"* &* 89).+&9GJ"'(AF*
P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.* (* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6*
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 W;LWSN&A;E;@GPDJNG&;C&QUNAHD?:PG&
HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& OW=& K:H?NP& ?& H?NGR\N&
?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NY
(;:=E& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNC& U& K:?W\NGPNW& Wytycznych w zakresie
+A"O(&"%H(* &"G"-9* +D8'.P%(* G&"'G* (* '(A-9G)+9F('"%H(I* 8* J9F* -.GJSC'.P%(* -O"*
.GDN*&*'(ACA#'.GC+"8'.P%("F(*.+"&*&"G"-9*+D8'.P%(*G&"'G*).N(AJ*(*FSV%&9&'*
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

2.

3.

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& ?:;@APNG& ?A>GUPN:PG& ^NPAP;:UAPNG& ?G& QK:HJ<U& *j/& \NGB;D&
QUNAHD?GPNA&&W;LWS&:>NGJWfD?EDF&N&A;E;@GPDJNDF&>K?G?&:JKG;&PNG&HLWM;?E&PNM&m&OA@AY

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& ?:;@APNG& ?A>GUPN:PG& QUNAHD?GPNG& W;LWS& :>NGJWfD?EDF& HOA& :;<=&
niesamodzielnych.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie
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]G?U?SOXHPE

Zgodnie z \9J9%&'9F(* 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* 8* .NG&"+&A*
8#$%&A'("* GC.#A%&'AR.* * (* &8"O%&"'("* 6NDGJ8"* &* 89).+&9GJ"'(AF* P+.-)D8*
36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.* (* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* [.&8.H6*
Regionalnego na lata 2014-2020 ^NPAP;:UAPNG& ?G& QK:HJ<U& *j/& w ramach
danego projektu \NGB;D& QUNAHD?GPNA& & W;LWS& :>NGJWfD?EDF& N& A;E;@GPDJNDF&
;@U:K?:PEDF&>K?G?&HAPGS:&=GPG^NDBGP@A&@KUA&PNG&HLWMGB&PNM&m&OA@AY

]G?U?SOXHPE

Zgodnie z Wytycznymi 8* &")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* w obszarze
8#$%&A'("* GC.#A%&'AR.* (* &8"O%&"'ia 6NDGJ8"* &* 89).+&9GJ"'(AF* P+.-)D8*
36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.* (* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* [.&8.H6*
Regionalnego na lata 2014-2020 W;LWSN&:>NGJWfD?G&;C&QUNAHD?:PG&HOA&:;<=&
niesamodzielnych.

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

4.

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniona HGNP;@E@WDB:PAON?ADBA& W;LWS& :>NGJWfD?EDF&
QUNAHD?:PEDF&HOA&:;<=&PNG;A\:H?NGOPEDF&a?A&UEBC@JNG\&H?NGDN&H:&OA@&mcY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

#GAON?:UAPG&
>K:BGJ@E&
>K?GUNHWBC&
UELCD?PNG&
K:?U<B&
?HGNP;@E@WDB:PAON?:UAPEDF& ^:K\& :>NGJN& ;>:LGD?PGB& PAH& :;:=ami
niesamodzielnymi.
%GNP;@E@WDB:PAON?ADBA&W;LWS&@:&>K:DG;&>K?GBQDNA&:H&:>NGJN&NP;@E@WDB:PAOPGB&H:&
W;LWS& QUNAHD?:PEDF& U& ;>:LGD?P:QDN& O:JAOPGBI& KGAON?:UAPE& U& :>AKDNW& :&
q(S<OP:GWK:>GB;JNG&UE@ED?PG&H:@ED?CDG&>K?GBQDNA&:H&:>NGJN&NP;@E@WDB:PAOPGB&
H:&:>NGJN&QUNAHD?:PGB&PA&>:?N:\NG&O:JAOPEDF&;>:LGD?P:QDNd&N&UE\ASABCDE&?&
BGHPGB&;@K:PE&K:?U:BW&W;LWS&QUNAHD?:PEDF&U&;>:LGD?P:QDN&O:JAOPGBI&?&HKWSNGB&
T ;@:>PN:UGS:& :SKAPND?GPNA& W;LWS& U& KA\ADF& :>NGJN& NP;@E@WDB:PAOPGBY&
1P@GSKAOPE\&GOG\GP@G\&HGNP;@E@WDB:PAON?ADBN&W;LWS&BG;@&>K:^NOAJ@EJAI&\ABCDA&
?A>:=NGSAR&W\NG;?D?APNW&:;<=&U&:>NGDG&NP;@E@WDB:PAOPGBY
p;LWSN&;>:LGD?PG&QUNAHD?:PG&U&;>:LGD?P:QDN&O:JAOPGB&@:&W;LWSN&QUNAHD?:PG&U&
NP@GKG;NG& :S<OPE\I& W\:MONUNABCDG& :;:=:\& PNG;A\:H?NGOPE\& PNG?AOGMPG&
MEDNG& U& QK:H:UN;JW& O:JAOPE\Y& %AO;?A definicja zgodna z Wytycznymi w
&")+AG(A* +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* 8* .NG&"+&A* 8#$%&A'("* GC.#A%&'AR.* (*
&8"O%&"'("* 6NDGJ8"* &* 89).+&9GJ"'(AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6*
/C.#A%&'AR.*(*36+.CAHG)(AR.*46'-6G&6*[.&8.H6*[AR(.'"O'AR.*'"*O"J"*,=>]2020.
Zgodnie ?& ?AL:MGPNA\N& #-(& '(& 678k-6767& U& KA\ADF& H?NALAPNA& 9Y8& aW;LWSN&
;>:LGD?PG& U& ?AJKG;NG& :>NGJN& PAH& :;:=A\N& PNG;A\:H?NGOPE\Nc& U;>AKDNG&
JNGK:UAPG& BG;@& H:& :;<=& ?AOGMPEDFI& U& @E\& :;<=& ;@AK;?EDF& N&
PNG>GLP:;>KAUPEDF& a?A& UEBC@JNG\& H?NGDN& H:& OA@& mcI& J@<KG& ?G& U?SOXHW& PA&
>:HG;?LE& UNGJI& ;@AP& ?HK:UNA& OW=& PNG>GLP:;>KAUP:QR& UE\ASABC& :>NGJN& OW=&
U;>AKDNA& U& ?UNC?JW& ?& PNG\:MP:QDNC& ;A\:H?NGOPGS:& UEJ:PEUAPNA& D:&
PAB\PNGB&BGHPGB&?&>:H;@AU:UEDF&D?EPP:QDN&HPNA&D:H?NGPPGS:Y

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniony wzrost OND?=E& \NGB;D& QUNAHD?GPNA& W;LWS&
:>NGJWfD?EDFY

5.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

';>AKDNG& HOA& W;LWS& :>NGJWfD?EDF& >K:UAH?N& JAMH:KA?:U:& H:& ?UNXJ;?GPNA&
OND?=E& \NGB;D& QUNAHD?GPNA& W;LWS& :>NGJWfD?EDF& U& ;>:LGD?P:QDN& O:JAOPGB& :KA?&
OND?=E& :;<=& :=BX@EDF& W;LWSA\N& QUNAHD?:PE\N& U& ;>:LGD?P:QDN& O:JAOPGB& >K?G?&
HAPGS:& =GPG^NDBGP@A& U& ;@:;WPJW& H:& HAPEDF& ?& K:JW& >:>K?GH?ABCDGS:& K:J&
?L:MGPNA&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY&(=:UNC?GJ&?UNXJ;?APNA&OND?=E&
\NGB;D& QUNAHD?GPNA& W;LWS& :>NGJWfD?EDF&:KA?& OND?=E& :;<=& :=BX@EDF& W;LWSA\N
PNG&H:@ED?E&U;>AKDNA&HOA&W;LWS&:>NGJWfD?EDF&QUNAHD?:PEDF&>K?G?&:>NGJWP<U&
faktycznych.
';>AKDNG& HOA& ?UNXJ;?APNA& OND?=E& \NGB;D& QUNAHD?GPNA& W;LWS& :>NGJWfD?EDF&
:H=EUA& ;NX& >:>K?G?& ?UNXJ;?APNG& OND?=E& :>NGJWP<U& QUNAHD?CDEDF& W;LWSN& U&
miejscu zamieszkania lub popK?G?& @U:K?GPNG& \NGB;D& QUNAHD?GPNA& W;LWS&
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6.

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& ?:;@APNG& ?A>GUPN:PE& U?K:;@& OND?=E& \NGB;D& QUNAHD?GPNA& W;LWS&
asystenckich.

7.

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& ?:;@APNG& ?A>GUPN:PA& PNG?A;@X>:UAOP:QR& & QK:HJ<U& N& ?ADF:UAPNG&
co najmniej dotychczasowego poziomu finansowania.

8.

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& ?:;@APNG& ?A>GUPN:PG& ?ADF:UAPNG& @KUAL:QDN nowoutworzonych
\NGB;D&QUNAHD?GPNA&W;LWS&:>NGJWfD?EDF i asystenckich.

W ramach KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& ?:;@APNG& ?A>GUPN:PGI& NM& U& >NGKU;?GB& J:OGBP:QDN& H:& U;>AKDNA&
KGJKW@:UAPG&;C&:;:=E&PNG;A\:H?NGOPG&:&PN;JNDF&H:DF:HADFY
9.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

:>NGJWfD?EDF&U&;>:LGD?P:QDN&O:JAOPGB&U&^:K\NGl
Ac&;@ALGS:&OW=&JK<@J::JKG;:UGS:&>:=E@W&H?NGPPGS:b
=c&;@ALGS:&OW=&JK<@J::JKG;:UGS:&>:=E@W&DAL:H:=:UGS:Y
oNGB;DA& JK<@J::JKG;:UGS:& >:=E@W& ;LWMC& >K?GHG& U;?E;@JN\& >:>KAUNG&
do;@X>W&H:&W;LWS&:>NGJWfD?EDF&U&?A;@X>;@UNG&?A&:>NGJWP<U&^AJ@ED?PEDFY
';>AKDNG& HOA& W;LWS& A;E;@GPDJNDF& >K:UAH?N& JAMH:KA?:U:& H:& ?UNXJ;?GPNA&
OND?=E& \NGB;D& QUNAHD?GPNA& W;LWS& A;E;@GPDJNDF& U& ;>:LGD?P:QDN& O:JAOPGB& :KA?&
OND?=E& :;<=& :=BX@EDF& W;LWSA\N& QUNAHD?:PE\N& U& ;>:LGD?P:QDN& O:JAOPGB& >K?G?&
danego
=GPG^NDBGP@A& U& ;@:;WPJW& H:& HAPEDF& ?& K:JW& >:>K?GH?ABCDGS:& K:J& ?L:MGnia
wniosku o dofinansowanie projektu. ';>AKDNG&HOA&?UNXJ;?APNA&OND?=E&\NGB;D&
QUNAHD?GPNA& W;LWS& A;E;@GPDJNDF& :H=EUA& ;NX& >:>K?G?& ?UNXJ;?APNG& OND?=E&
A;E;@GP@<U& QUNAHD?CDEDF& W;LWSN& U& ;>:LGD?P:QDN& O:JAOPGBI& ^WPJDB:PWBCDEDF&&&
U&KA\ADF&P:UEDF&>:H\N:@<U&OW=&>:H\N:@<U&N;@PNGBCDEDFY&
';>AKDNG&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&PNG&\:MG&>:U:H:UARl
- ?\PNGB;?GPNA& H:@EDFD?A;:UGS:& ^NPAP;:UAPNA& W;LWS& A;E;@GPDJNDF& OW=&
:>NGJWfD?EDFI
- ?A;@C>NGPNA& QK:HJA\N& >K:BGJ@W& H:@EDFD?A;:UGS:& ^NPAP;:UAPNA& W;LWS& ?G&
QK:HJ<U&NPPEDF&PNM&GWK:>GB;JNGY
!ADF:UAPNG&@KUAL:QDN&>:&?AJ:fD?GPNW&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&:=GB\WBG&D:&
PAB\PNGB&:JKG;&:H>:UNAHABCDE&:JKG;:UN&KGAON?ADBN&>K:BGJ@WY&
!S:HPNG& ?& ?AL:MGPNA\N& #-(& '(& 678k-6767& U& KA\ADF& H?NALAPNA& 9Y8& aW;LWSN&
;>:LGD?PG& U& ?AJKG;NG& :>NGJN& PAH& :;:=A\N& PNG;A\:H?NGOPE\Nc& U;>AKDNG&
JNGK:UAPG& BG;@& H:& :;<=& ?AOGMPEDFI& U& @E\& :;<=& ;@AK;?EDF& N&
PNG>GLP:;>KAUPEDF& a?A& UEBC@JNG\& H?NGDN& H:& OA@& mcI& J@<KG& ?G& U?SOXHW& PA&
>:HG;?LE& UNGJI& ;@AP& ?HK:UNA& OW=& PNG>GLP:;>KAUP:QR& UE\ASABC& :>NGJN& OW=&
U;>AKDNA& U& ?UNC?JW& ?& PNG\:MP:QDNC& ;A\:H?NGOPGS:& UEJ:PEUAPNA& D:&
PAB\PNGB& BGHPGB& ?& >:H;@AU:UEDF& D?EPP:QDN& HPNA& D:H?NGPPGS:Y&
Wnioskodawca na etapie rekrutacji do projektu zobligowany jest do
KGJKW@:UAPNA& U& >NGKU;?GB& J:OGBP:QDN& :;<=& PNG;A\:H?NGOPEDFI& J@<KEDF&
H:DF<H&PNG&>K?GJKAD?A&8i7n&ULAQDNUGS:&JKE@GKNW\&H:DF:H:UGS:&aPA&:;:=X&
;A\:@PNG&
S:;>:HAKWBCDC&
OW=&
PA&
:;:=X&
U&
K:H?inie),
:&J@<KE\&\:UA&U&W;@AUNG&?&HPNA&86&\AKDA&677kKY&:&>:\:DE&;>:LGD?PGBY
'&>K?E>AHJW&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&:;<=&PNesamodzielnych,
J@<KG& PNG& ;>GLPNABC& JKE@GKNW\& H:DF:H:UGS:I& 'PN:;J:HAUDA& ?:=:UNC?APE&
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BG;@& H:& :JKGQOGPNA& JKE@GKN<U& KGJKW@ADBN& WU?SOXHPNABCDG& U& ;?D?GS<OP:QDN&
;E@WADBX& \A@GKNAOPC& :;<=& PNG;A\:H?NGOPEDF& :KA?& NDF& :>NGJWP<U&
^AJ@ED?PEDFI&K:H?AB&W;LWS&N&;>GDE^NJX&SKupy docelowej.

10.

W ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzona indywidualna ocena sytuacji materialnej
N&MEDN:UGB&:;:=E&PNG;A\:H?NGOPGB&:KA?&:>NGJWP<U&^AJ@ED?PEDFY

Wniosek
o dofinansowanie

Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej OW=& BGB& :>NGJWP:\& W;LWS&
A;E;@GPDJNDF&OW=&:>NGJWfD?EDF&BG;@&>:>K?GH?:PA&JAMH:KA?:U:&NPHEUNHWAOPC&
:DGPC& ;E@WADBN& \A@GKNAOPGB& N& MEDN:UGB& aK:H?NPPGB& N& ?AU:H:UGBc& HAPGB& :;:=E&
PNG;A\:H?NGOPGB&:KA?&:>NGJWP<U&^AJ@ED?PEDF&@GB&:;:=EY

]G?U?SOXHPE

Kryteria merytoryczne szczegSJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP
1

Nazwa kryterium
2

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

Waga
4

Punktacja
5

Definicja
6
Zgodnie z ?AL:MGPNA\N&#-(&'(&678k-6767&U&KA\ADF&H?NALAPNA&9Y8&aW;LWSN&;>:LGD?PG&
U&?AJKG;NG&:>NGJN&PAH&:;:=A\N&PNG;A\:H?NGOPE\N&c&U;>AKDNG&JNGK:UAPG&BG;@&H:&:;<=&
?AOGMPEDFI&U&@E\&:;<=&;@AK;?EDF&N&PNG>GLP:;>KAUPEDF&a?A&UEBC@JNG\&H?NGDN&H:&OA@&mcI&
J@<KG& ?G& U?SOXHW& PA& >:HG;?LE& UNGJI& ;@AP& ?HK:UNA& OW=& PNG>GLP:;>KAUP:QR& UE\ASABC
:>NGJN& OW=& U;>AKDNA& U& ?UNC?JW& ?& PNG\:MP:QDNC& ;A\:H?NGOPGS:& wykonywania co
najmniej jednej ?&>:H;@AU:UEDF&D?EPP:QDN&HPNA&D:H?NGPPGS:Y

1.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&HOA&:;<=&PNG;A\:H?NGOPEDF&MEBCDEDF&U&BGHP::;:=:UEDF&
gospodarstwach domowych.

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 2 pkt

2.

W ramach realizowanego projektu zostanie ?A>GUPN:PA&J:\>OG\GP@AKP:QR&
>K:BGJ@W&?&PAK?XH?NA\N&?A>OAP:UAPE\N w ramach programu SSD.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

3.

'&KA\ADF&KGAON?:UAPGS:&>K:BGJ@W&'PN:;J:HAUDC&OW= Partnerem projektu jest
>:H\N:@&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBY

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 5 pkt

-KG^GKWBG&
;NX&
U;>AKDNG&
HOA&
:;<=&
PNG;A\:H?NGOPEDF&
MEBCDEDF&
w jednoosobowych gospodarstwach domowych. Poprzez jednoosobowe
S:;>:HAK;@U:& H:\:UG& PAOGME& K:?W\NGR& S:;>:HAK;@U:I& U& J@<KE\& HAPA& :;:=A&
zamieszkuje samotnie @BY&U&J@<KE\&PNG&?A\NG;?JWBC&?&PNC&NPPG&:;:=EY&
0 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHA& U;>AKDNA& HOA& >K?GH\N:@:UGB& SKW>E& PA poziomie do 30%
aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wc
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&HOA&>K?GH\N:@:UGB&SKW>E&PA&>:?N:\NG&>:UEMGB&m7n&
aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcY
'&DGOW&>K?GDNUH?NALAPNA&HG>:>WOADBNI&JKE@GKNW\&\A&PA&DGOW&>KG\N:UAPNG&>K:BGJ@<U&
?AJLAHABCDEDF&H?NALAPNA&;><BPG&?&?AL:MGPNA\N&Programu SSD.
0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QDN&?&PAK?XH?NA\N&?A>OAP:UAPE\N&
w ramach programu SSD,
5 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QR ?&PAK?XH?NA\N&?A>OAP:UAPE\N&U&KA\ADF&
programu SSD.
-:H\N:@&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBl
a)
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>K?GH;NX=N:K;@U:&;>:LGD?PGI&U&@E\&;><LH?NGOPNA&;:DBAOPAI&:&J@<KGB&\:UA&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
Kryteria merytoryczne szczegSJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP
1

Nazwa kryterium
2

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

Waga
4

Punktacja
5
b)

c)

d)

Definicja
6
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o ;><LH?NGOPNADF&;:DBAOPEDF;
>:H\N:@&KGNP@GSKADEBPEI&KGAON?WBCDE&W;LWSN&KGNP@GSKADBN&;>:LGD?PGB&
N&?AU:H:UGB&:;<=&?ASK:M:PEDF&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\l
i)
CIS i KIS;
ii)
!"!&N&',!I&:&J@<KEDF&\:UA&U&W;@AUNG&?&HPNA&6s&;NGK>PNA&8ees&
r. o rehabilitacji zawodowej N&;>:LGcznej oraz zatrudnieniu
:;<=&PNG>GLP:;>KAUPEDFb
:KSAPN?ADBA&>:?AK?CH:UA&OW=&>:H\N:@I&:&J@<KE\&\:UA&U&AK@Y&m&W;@Y&m&>J@Y&
8&W;@AUE&?&HPNA&6k&JUNG@PNA&677mKY:&H?NALAOP:QDN&>:ME@JW&>W=OND?PGS:
i wolontariacie;
>:H\N:@&;^GKE&S:;>:HAKD?GB&W@U:K?:PE&U&?UNC?JW z rGAON?ADBC&DGOW&
;>:LGD?PGS:&=CHV&HOA&J@<KGS:&OGMCDE UG&U;><OPE\&NP@GKG;NG&DGO&;>:LGD?PE&
BG;@&KADBC&=E@W&H?NALAOP:QDN&J:\GKDEBPGBY&2KW>X&@X&\:MPA&>:H?NGONR&PA&
PA;@X>WBCDG&>:HSKW>El
i)
:KSAPN?ADBG&>:?AK?CH:UGI&:&J@<KEDF&\:UA&U&W;@AUNG&?&HPNA&6k&
kwietnia 2003r. o H?NALAOP:QDN&>:ME@JW&>W=OND?PGS:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
N&:&U:O:P@AKNADNG&>K:UAH?CDG&H?NALAOP:QR&S:;>:HAKD?CI&?&J@<KGB&&
?E;JN&U;>NGKABC&KGAON?ADBX&DGO<U&;@A@W@:UEDFb
ii)
;><LH?NGOPNGI&J@<KEDF&DGOG\&BG;@&?A@KWHPNGPNG&@BY&;><LH?NGOPNG&
>KADEI&NPUAONH<U&N&PNGUNH:\EDFI&H?NALABCDG&U&:>AKDNW&:&W;@AUX&
?&HPNA&8h&UK?GQPNA&8e96KY&T -KAU:&;><LH?NGOD?Gb
iii)
;><LJN&P:P->K:^N@I&:&J@<KEDF&\:UA&U&W;@AUNG&?&HPNA&6k&
JUNG@PNA&677mKY&:&H?NGOP:QDN&>:ME@JW&>W=OND?PGS:&N&
:&U:O:P@AKNADNGI&:&NOG&WH?NAL&;GJ@:KA&>W=OND?PGS:&U&;><LDG&
wEP:;N&PNG&UNXDGB&PNM&i7nY

0 pkt T UPN:;J:HAUDA&PNG&BG;@&>:H\N:@G\&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB
5 pkt TUPN:;J:HAUDC&OW=&>AK@PGKG\&>K:BGJ@W&BG;@&>:H\N:@&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB

4.

'&KA\ADF&KGAON?:UAPGS:&>K:BGJ@W&?:;@APNG&?A>GUPN:PGI&NM&>K:BGJ@I&U&D:&PAB\PNGB&
70% ;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&PNG;A\:H?NGOPEDF&:;NCSABCDEDF&PN;JNG&H:DF:HEY

Wniosek
o dofinansowanie

3
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0 lub 2 pkt

!S:HPNG&?&?AL:MGPNA\N&#-(&'(&678k-6767&U&KA\ADF&H?NALAPNA&9Y8&aW;LWSN&;>:LGD?PG&
w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi ) U;>AKDNG&JNGK:UAPG&BG;@&H:&:;<=&
?AOGMPEDFI&U&@E\&:;<=&;@AK;?EDF&&N&PNG>GLP:;>KAUPEDF&a?A&UEBC@JNG\&H?NGDN&H:&OA@&mcI&
J@<KG& ?G& U?SOXHW& PA& >:HG;?LE& UNGJI& ;@AP& ?HK:UNA& OW=& PNG>GLP:;>KAUP:QR& UE\ASABC&
:>NGJN& OW=& U;>AKDNA& U& ?UNC?JW& ?& PNG\:MP:QDNC& ;A\:H?NGOPGS:& Uykonywania co
PAB\PNGB&BGHPGB&?&>:H;@AU:UEDF&D?EPP:QDN&HPNA&D:H?NGPPGS:Y
(;:=E&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNC&U&K:?W\NGPNW&Wytycznych w zakresie realizacji zasady
+D8'.P%(* G&"'G* (* '(A-9G)+9F('"%H(I* 8* J9F* -.GJSC'.P%(* -O"* .GDN* &*
'(ACA#'.GC+"8'.P%("F(* .+"&* &"G"-9* +D8'.P%(* G&"'G* ).N(AJ* (* FSV%&9&'* 8* +"F"%7*

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
Kryteria merytoryczne szczegSJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP
1

Nazwa kryterium
2

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

Waga
4

Punktacja
5

Definicja
6
funduszy unijnych na lata 2014-2020.gN;JN& H:DF<H&PNG& >K?GJKAD?A& 8i7n&ULAQDNUGS:&
JKE@GKNW\& H:DF:H:UGS:& aPA& :;:=X& ;A\:@PNG& S:;>:HAKWBCDC& OW=& PA& :;:=X& U&
K:H?NPNGcI&:&J@<KE\&\:UA&U&W;@AUNG&?&HPNA&86&\AKDA&678kKY&:&>:\:DE&;>:LGD?PGBY
0 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG HOA&>K?GH\N:@:UGB&SKW>E&PA&>:?N:\NG&>:PNMGB&s7n&
aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wc
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&HOA&>K?GH\N:@:UGB&SKW>E&PA&>:?N:\NG&K<UPE\&OW=&
UEM;?E\&s7naOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcY
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+Q(-"&+"#$%$+)'(m("-+()+(fgPh-2020
&6$%5"'4.'(2-+9%436'
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
+V(C=EB=LW>WBX;

n&&&(&GW>\=;KD;(?CBJ>KIG;

0IE;J;GE>

mOP(0B?WbC(HB(XL?B<E>D(D;<BVKE(A?JA\(IH=BXBWGLK[(E(?CBJ>KIGLK[(

4>a(?IKI>\SJBXL

3XEb<?I>GE>(aEKIYL(VXE;HKIBGLK[(A?JA\(IH=BXBWGLK[(X(=>\EBGE>

0IE;J;GE;(I;CBYE>\;DZK>(K[B=BYBU(KLXEaEI;KLDGLU(X(I;<=>?E>(G;HX;\E8(BWLJBVKE(E(KA<=ILKL
Kryteria merytoryczne ?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

1

2

3

Charakter
kryterium W/B
4

1.

'PN:;J:HAUDA&?A>GUPNA&UE;>GDBAON?:UAPC&JAHKX&:KA?&:H>:UNGHPNG&?A>OGD?G&@GDFPND?PG.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

2.

-K?GUNH?NAPG&U&>K:BGJDNG&QUNAHD?GPNA&:>NGJN&?HK:U:@PGB&;C&KGAON?:UAPG&UELCD?PNG&>K?G?&>:H\N:@E&
UEJ:PWBCDG&H?NALAOP:QR&OGD?PND?CY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

100

Definicja
5
0AHKA&?AAPSAM:UAPA&U&KGAON?ADBX&>K:BGJ@W&>:;NAHA&:H>:UNGHPNG&
JUAON^NJADBG&N&H:QUNAHD?GPNG&>:@UNGKH?:PG&H:JW\GP@A\NI&?S:HPNG&?&
UE\:SA\N&:JKGQO:PE\N&U&:H>:UNGHPN\&Regionalnym Programie
Zdrowotnym/regulaminie konkursu.
Ponadto Wnioskodawca posiada zaplecze techniczne wskazane
w odpowiednim Regionalnym Programie Zdrowotnym/regulaminie
konkursu.
'&KGAON?ADBX&>K:BGJ@W&U&K:ON&ONHGKA&OW=&>AK@PGKA&?AAPSAM:UAPE&BG;@&D:&
najmniej jeden podmiot leczniczy.
!S:HPNG&?&W;@AUC&?&HPNA&8i&JUNG@PNA&6788&KY&:&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&
>:H\N:@&UEJ:PWBCDE&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&:?PAD?A&>:H\N:@&OGD?PND?EI&@BYl
8Y&>K?GH;NX=N:KD<U&U&K:?W\NGPNW&>K?G>N;<U&W;@AUE&?&HPNA&6&ON>DA&677k&KY&:&
;U:=:H?NG&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GB&UG&U;?GOJNDF&^:K\ADF&>K?GUNH?NAPEDF&
HOA&UEJ:PEUAPNA&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBI&BGMGON&W;@AUA&PNG&;@AP:UN&
inaczej,
6Y&;A\:H?NGOPG&>W=OND?PG&?AJLAHy opieki zdrowotnej,
mY&BGHP:;@JN&=WHMG@:UGI&U&@E\&>Af;@U:UG&BGHP:;@JN&=WHMG@:UG&@U:K?:PG&N&
PAH?:K:UAPG&>K?G?&oNPN;@KA&(=K:PE&gAK:H:UGBI&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:&H:&
;>KAU&UGUPX@K?PEDFI&oNPN;@KA&/>KAUNGHONU:QDN&OW=&/?G^A&"SGPDBN&
]G?>NGD?Gf;@UA&'GUPX@K?PGS:I&>:;NAHABCDG&U&;@KWJ@WK?G&:KSAPN?ADEBPGB&
A\=WOA@:KNW\I&A\=WOA@:KNW\&?&N?=C&DF:KEDF&OW=&OGJAK?AI&:&J@<KE\&\:UA&U&
AK@Y&ii&W;@Y&6A&W;@AUE&?&HPNA&6s&;NGK>PNA&677k&KY&:&QUNAHD?GPNADF&:>NGJN&
?HK:U:@PGB&^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDFI&
4. instytuty badawcze, o J@<KEDF&\:UA&U&AK@Y&m&W;@AUE&?&HPNA&m7&JUNG@PNA&
2010 r. o instytutach badawczych,
iY&^WPHADBG&N&;@:UAK?E;?GPNAI&J@<KEDF&DGOG\&;@A@W@:UE\&BG;@&UEJ:PEUAPNG&
?AHAf&U&?AJKG;NG&:DFK:PE&?HK:UNA&N&J@<KEDF&;@A@W@&H:>W;?D?A&>K:UAH?GPNG&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GBI&
6. >:;NAHABCDG&:;:=:U:QR&>KAUPC&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&;@:UAK?E;?GfI&:&
J@<KEDF&\:UA&U&>J@&iI&
sY&:;:=E&>KAUPG&N&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&H?NALABCDG&PA&>:H;@AUNG&
>K?G>N;<U&:&;@:;WPJW&-Af;@UA&H:&0:QDN:LA&0A@:ONDJNGS:&U&#?GD?E>:;>:ON@GB&
-:O;JNGBI&:&;@:;WPJW&-Af;@UA&H:&NPPEDF&J:QDN:L<U&N&?UNC?J<U&UE?PAPN:UEDF&
:KA?&:&SUAKAPDBADF&U:OP:QDN&;W\NGPNA&N&UE?PAPNAI&
8. jednostki wojskowe T U&?AJKG;NGI&U&BAJN\&UEJ:PWBC&H?NALAOP:QR&OGD?PND?CY
:KA?&OGJAK?A&OW=&>NGOXSPNAKJX&UEJ:PWBCDEDF&?AU<H&U&KA\ADF&H?NALAOP:QDN&
leczniczej BAJ:&>KAJ@EJX&?AU:H:UCI&:&J@<KGB&\:UA&U&AK@Y&i&UUY&W;@AUE.

3.

0:\>OGJ;:U:QR&U;>AKDNA.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

4.

(SKAPND?GPNG&J:;?@<U&H?NALAf&NP^:K\ADEBPEDF`GHWJADEBPEDF.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

5.

!A;NXS&@GKE@:KNAOPE&>K:BGJ@W.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE
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'PN:;J:HAUDA&JNGKWBG&U;>AKDNG&?AK<UP:&H:&H?NGDN&aU przedziale wiekowym
6-89&OA@c&BAJ&N&:;<=&U&UNGJW&ki-65 lat.
!AJKG;&KGAON?:UAPEDF&H?NALAf&H:;@:;:UAPE&BG;@&H:&NPHEUNHWAOPEDF&>:@K?G=&
JAMHGS:&WD?G;@PNJA&>K:BGJ@WY&
0:\>OGJ;:U:QR&U;>AKDNA&:?PAD?Al
- :=BXDNG&H?NALAPNA\N&>K:BGJ@:UE\N&:;<=&?&SKW>&UNGJ:UEDFl&h-18 lat oraz
45-65 lat,
- :=BXDNG&U;>AKDNG\&SKW>E&H:DGO:UGB&>AJNG@G\&W;LWS&;JLAHABCDE\&;NX&D:&
PAB\PNGB&?&JNOJW&^:K\&H?NALAfI&P>Y&=AHAf&HNASP:?WBCDEDF&&?&>:KAHPND@UG\&
U&?AJKG;NG&>KAUNHL:UGS:&MEUNGPNA&i/lub AJ@EUP:QDNC&^N?ED?PC.

0:;?@E&H?NALAf&informacyjnych/ edukacyjnych/ poniesione w ramach
J:;?@<U&=G?>:QKGHPNDF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&PNG&UNXDGB&PNM&>:?N:\&U;JA?APE&
w odpowiednim Regionalnym Programie Zdrowotnym/regulaminie
konkursu.
-:UEM;?G&:HP:;N&;NX&H:&H?NALAf&NP^ormacyjno /edukacyjnych rozumianych
BAJ:&H?NALAPNA&\GKE@:KED?PG&>K:BGJ@WI&A&PNG&H?NALAPNA&
NP^:K\ADEBP:`>K:\:DEBPG&>K:BGJ@W&UDF:H?CDG&U JA@AO:S&J:;?@<U&&
>:QKGHPNDFY&&
W celu efektywnego UEHA@J:UAPNA&QK:HJ<U&U:BGU<H?@U:&:>:O;JNG&?:;@AL:&
>:H?NGO:PG&PA&m&:=;?AKEI&HOA&J@<KEDF&U&KGSWOA\NPNG&J:PJWK;W&?:;@APNG&
UE:HKX=PN:PA&>WOA&AO:JADBN&a?S:HPNG&?&>:H?NALG\&>K?EBX@E\&U&(;N&
-KN:KE@G@:UGB&Z111I&HOA&H?NALAPNA&9YmcY&'&QUNG@OG&>:UEM;?GS:&KGAON?ADBA&
>K:BGJ@W&\:MG&UELCD?PNG&:=BCR&@GKE@:KNW\&BGHPGS:&?&:=;?AK<Ul
!
:=;?AKW&><LP:DPGS:&a>:UNA@&JOWD?=:K;JNI&=K?G;JNI&PA\E;L:U;JNI&:OG;JNcI
!
:=;?AKW&QK:HJ:UGS:&a>:UNA@El&:>:O;JNI&SK:H?JN-miasto Opole, nyski,
prudnicki),

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
!

6.

Wniosek
o dofinansowanie

Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednim Regionalnym Programem Zdrowotnym.

]G?U?SOXHPE

:=;?AKW&>:LWHPN:UGS:&a>:UNA@El&SLW=D?EDJNI&JXH?NGK?Ef;J:-kozielski,
krapkowicki, strzelecki).

Realizacja projektu jest zgodna z zapisami ULAQDNUGS:&&#GSN:PAOPGS:&
Programu !HK:U:@PGS:I&J@<KE&;@AP:UN&?ALCD?PNJ&H:& regulaminu konkursu.

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP
1

Nazwa kryterium
2

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

Waga
4

Punktacja
5

1.

'&>K:BGJDNG&>K?GUNH?NAP:&U;><L>KADX&?&BGHP:;@JA\N&(-/`-4-# organizacjami
>:?AK?CH:UE\N.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt

2.

'PN:;J:HAUDA&OW=&>AK@PGK&BG;@&>:H\N:@G\&UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&
WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&U&K:H?ABW&-:H;@AU:UA&(>NGJA&
Zdrowotna na podstawie zawartej umowy z -LA@PNJNG\.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 1 pkt

102

Definicja
6
-KG^GKGPDBA& HOA& >K:BGJ@<UI& J@<KG& ?AJLAHABC& & PAUNC?APNG& U;><L>KADE& ?& BGHP:;@JA\N&
(-/`-4-#`:KSAPN?ADBA\N&>:?AK?CH:UE\NI&U&;?D?GS<OP:QDN&U&?AJKG;NG&U;>AKDNA&:;<=& w
wieku 45-hi& OA@Y& )AJ:& GOG\GP@& W?W>GLPNABCDE& >K:BGJ@W& ?AJLAHABCDGS:& U;><L>KADX& ?&
(-/`-4-#&
;C&
:=ONSA@:KEBPG&
;?J:OGPNA&
;JNGK:UAPG&
H:&
>KAD:UPNJ<U&
;:DBAOPEDF`A;E;@GP@<U& K:H?NPE`NPPEDF& :;<=& >KADWBCDEDF& ?& :;:=A\N& OW=& K:H?NPA\N&
?ASK:M:PE\N&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\Y
0 pkt T >K:BGJ@& PNG& >K?GUNHWBG& U;><L>KADE& ?& BGHP:;@JA\N& (-/`-4-#`:KSAPN?ADBA\N&
>:?AK?CH:UE\NI& & & U& ;?D?GS<OP:QDN& U& ?AJKG;NG& U;>AKDNA& :;<=& U& UNGJW& ki-65 lat i/lub
;?J:OGf& ;JNGK:UAPEDF& H:& >KAD:UPNJ<U& ;:DBAOPEDF`A;E;@GP@<U& K:H?NPE`NPPEDF& :;<=&
pKADWBCDEDF& ? :;:=A\N& OW=& K:H?NPA\N& ?ASK:M:PE\N& W=<;@UG\& OW=& UEJOWD?GPNG\&
;>:LGD?PE\&U&>K?E>AHJW&U;><L>KADE&? OPS/PCPR.
2 pkt T >K:BGJ@& >K?GUNHWBG& U;><L>KADX& ?& BGHP:;@JA\N& (-/`-4-#`:KSAPN?ADBA\N&
>:?AK?CH:UE\NI w ;?D?GS<OP:QDN& U& ?AJKG;NG& U;>AKDNA& :;<=& U& UNGJu 45-65 lat i/lub
;?J:OGPNA& ;JNGK:UAPG& H:& >KAD:UPNJ<U& ;:DBAOPEDF`A;E;@GP@<U& K:H?NPE`NPPEDF& :;<=&
>KADWBCDEDF& ? :;:=A\N& OW=& K:H?NPA\N& ?ASK:M:PE\N& W=<;@UG\& OW=& UEJOWD?GPNG\&
;>:LGD?PE\&U&>K?E>AHJW&U;><L>KADE&? OPS/PCPR.
4GOG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&?&WH?NALG\&-(!&BG;@&G^GJ@EUPNGB;?G&UEJ:K?E;@APNG&>:@GPDBALW&
JAHKE& \GHED?PGB`?A;:=<U& O:JAO:UEDF`;>K?X@:UEDF& -(!Y& 'PN:;J:HAUDA& OW=& >AK@PGK&
BG;@& >:H\N:@G\& UEJ:PWBCDE\& H?NALAOP:QR& OGD?PND?C& WH?NGOABCDE\& QUNAHD?Gf& :>NGJN&
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z
-LA@PNJNG\.
0 pkt - 'PN:;J:HAUDA& OW=& >AK@PGK& PNG& BG;@& >:H\N:@G\& UEJ:PWBCDE\& H?NALAOP:QR&
OGD?PND?C& WH?NGOABCDE\& QUNAHD?Gf& :>NGJN& ?HK:U:@PGB& & & U& K:H?ABW& >:H;@AU:UA& :>NGJA&
zdrowotna
1 pkt - Wni:;J:HAUDA& OW=& >AK@PGK& BG;@& >:H\N:@G\& UEJ:PWBCDE\& H?NALAOP:QR& OGD?PND?C&
WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&&U&K:H?ABW&>:H;@AU:UA&:>NGJA&?HK:U:@PA.

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP
1

3.

Nazwa kryterium
2

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&
QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL.

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

Waga
4

Wniosek
o dofinansowanie

2
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Punktacja
5

0, 1 lub 3
pkt

Definicja
6
'& DGOW& ?UNXJ;?GPNA& G^GJ@EUP:QDN& >K:UAH?:PEDF& NP@GKUGPDBN& >KG^GK:UAPG& =XHC&&
>K:BGJ@E&
?AJLAHABCDG&
J:\>OG\GP@AKP:QR&
? NPPE\N&
>K?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&pEI&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY&
'AKWPJNG\&J:PNGD?PE\&H:&:JKGQOGPNA&H?NALAf&`>K:BGJ@<U&BAJ:&J:\>OG\GP@AKPG&BG;@&NDF&
W?W>GLAPNABCDE&;NX&DFAKAJ@GKI&UEJOWD?ABCDE&>:UNGOAPNG&;NX&H?NALAfY&
0 pkt - >K:BGJ@& PNG& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QDN& ?& NPPE\N& >K?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&pEI&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY
1 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QR ?& BGHPE\& >K?GH;NXU?NXDNG\&
U;><L^NPAP;:UAPE\&?G&QK:HJ<U&pEI&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY
3 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QR z co najmniej dwoma pr?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&pEI&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

+Q(-"&+"#$%$+)'(m("-+()+(fgPh-2020
&6$%5"'4.'(2-+9%436'
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
+V(C=EB=LW>WBX;

VIII Integracja .1,;4)'7(

0IE;J;GE>

Q?R+L,.#F1+-,+%$.,"&4*+*(",<)&+D.;D=+'-5,%,#7$)3+&+.1,;4)'7$)3+

4>a(?IKI>\SJBXL

B%&F".'47&4+6&)'0$+<%&(-)',7$)3+D.;D=+'-5,%,#7$)3+%+54=&,7&4

Kompleksowa opieka nad osobami starszymi, w tym I(GE>C>JGB?C=;XGBVKE;UE
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter kryterium
W/B

1

2

3

4

5

]G?U?SOXHPE

#GAON?:UAPG& >K:BGJ@E& >K?GUNHWBC& UELCD?PNG& K:?U<B& ?HGNP;@E@WDB:PAON?:UAPEDF& ^:K\& :>NGJN&
\GHED?PGB& PAH& :;:=A\N& PNG;A\:H?NGOPE\NI& :& J@<KEDF& \:UA& U Wytycznych
8*&")+AG(A*+A"O(&"%H(*C+&A-G(S8&(SQ*& 6-&("#AF*P+.-)D8*34/*8*.NG&"+&A*&-+.8("*'"*O"J"*,=>]2020.
DeNP;@E@WDB:PAON?ADBA& :>NGJN& \GHED?PGB& @:& >K:DG;& >K?GBQDNA& :H& W;LWS& QUNAHD?:PEDF
U& ^:K\ADF& NP;@E@WDB:PAOPEDF& H:& W;LWS& QUNAHD?:PEDF& PA& >:?N:\NG& O:JAOPGB& ;>:LGD?P:QDN&
realizowany zgodnie z q(S<OP:GWK:>GB;JN\N& UE@ED?PE\N& H:@ED?CDE\N& >K?GBQDNA& :H& :>NGJN&
instytWDB:PAOPGB&H:&:>NGJN&QUNAHD?:PGB&PA&>:?N:\NG&;>:LGD?P:QDN&O:JAOPEDFdY&
!S:HPNG& ?& ?AL:MGPNA\N& #-(& '(& 678k-6767& U& KA\ADF& H?NALAPNA& 9Y8& aW;LWSN& ?HK:U:@PG& U&
?AJKG;NG& :>NGJN& PAH& :;:=A\N& PNG;A\:H?NGOPE\NcI& U;>AKDNG& JNGK:UAPG& BG;@& H:& :;<=&
PNG;A\:H?NGOPEDF&J@<KG&?G&U?SOXHW&PA&>:HG;?LE&UNGJI&U&@E\&PNG>GLP:;>KAUP:QR&UE\ASABC&
:>NGJN& OW=& U;>AKDNA& U& ?UNC?JW& ?& PNG\:MP:QDNC& ;A\:H?NGOPGS:& UEJ:PEUAPNA& D:& PAB\PNGB&
BGHPGB&?&>:H;@AU:UEDF&D?EPP:QDN&HPNA&D:H?NGPPGS:Y&%:&:DGPE&PNG;A\:H?NGOP:QDN&;@:;:UAPA&
BG;@&/JAOA&]AK@FGOI&J@<KA >:?UAOA&PA&:DGPX&DF:KGS:&>:H&U?SOXHG\&BGS:&?A>:@K?G=:UAPNA&PA&
:>NGJX&NPPEDF&:;<=Y&]NGK?G&;NX&U&PNGB&>:H&WUASX&\NXH?E&NPPE\N&D?EPP:QDN&MEDNA&D:H?NGPPGS:&
@AJNG& BAJl& ;>:MEUAPNG& >:;NLJ<UI& >:KW;?APNG& ;NXI& ;NAHAPNGI& W=NGKAPNG& ;NX& N& K:?=NGKAPNGI&
utrzymanie higiePE&:;:=N;@GBI&J:K?E;@APNG&?&@:AOG@EI&J:P@K:O:UAPNG&D?EPP:QDN&^N?B:O:SND?PEDFY&
%:&>K:BGJ@W&=XHC&JUAON^NJ:UAPG&:;:=EI&J@<KG&:@K?E\ALE&:H&7&H:&97&>WPJ@<UY&
%:>W;?D?A& ;NX& \:MONU:QR& ^NPAP;:UAPNA& W;LWS& ?HK:U:@PEDFI& KGFA=NON@ADEBPEDFI&
>NGOXSPADEBPEDF& PNG?=XHPEDF& H:& KGAON?ADBN& DGO<U& >K:BGJ@W& BGMGON& UEJKAD?ABC& :PG& >:?A&
SUAKAP@:UAPG&QUNAHD?GPNA&:>NGJN&?HK:U:@PGB&AO=:&>:&UEJA?APNWI&MG&SUAKAP@:UAPA&W;LWSA&
?HK:U:@PA&PNG&\:SLA=E&?:;@AR&;^NPAP;:UAPA&HAPGB&:;:=NG&?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDF&U&:JKG;NG&
trwania projektu.
Wsparcie HWMEDF& NP;@E@WDBN& :& DFAKAJ@GK?G& :>NGJWfD?:& T OGD?PND?E\& N& :>NGJWfD?:& & >:=E@:UE\& QUNAHD?CDEDF& W;LWSN& HLWS:@GK\NP:UGB& >:\:DE& HOA& :;<=& ;@AK;?EDFI& U& @E\&
?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& BG;@& \:MONUG& @EOJ:& N& UELCD?PNGI& SHE& =XH?NG& >K:UAH?NL:& H:&
deinstytucjonalizacji form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym
?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N

1.

Deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami
PNG;A\:H?NGOPE\N& ?G& U?SOXHW& PA& >:HG;?LE& UNGJI& U&
tym osobami ?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N

Wniosek
o dofinansowanie
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Definicja

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
';>AKDNG& H?NALAOP:QDN& OW=& @U:K?GPNA& P:UEDF&
H?NGPPEDF&H:\<U&:>NGJN&\GHED?PGB& BG;@&KGAON?:UAPG&
2.
zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach PO
WER.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

#GAON?:UAPG& U& >K:BGJDNG& U;>AKDNG& H?NALAOP:QDN& OW=& @U:K?GPNA& P:UEDF& H?NGPPEDF& H:\<U&
:>NGJN& \GHED?PGB& \W;N& =ER& ?S:HPG& ?G& ;@APHAKHG\& %?NGPPEDF& %:\<U& (>NGJN& oGHED?PGB&
a%%(oc& UE>KAD:UAPE\& U& KA\ADF& -(& '*#I& >K?EBX@E\& >K?G?& 0:\N@G@& /@GKWBCDEI&
;@AP:UNCDE\&?ALCD?PNJ&H:&KGSWOA\NPW&J:PJWK;WY&';>AKDNG&WH?NGOAPG&U&KA\ADF&#GSN:PAOPGS:&
-K:SKA\W& (>GKADEBPGS:& ':BGU<H?@UA& (>:O;JNGS:& PA& OA@A& 678k-6767& PNG& \:MG& H:@ED?ER&
DDOM utworzonych w ramach PO WER.

!ADF:UAPNG& @KUAL:QDN& P:U:W@U:K?:PEDF& >OAD<UGJ&
opieki medycznej.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

!ADF:UAPNG&@KUAL:QDN&>:&?AJ:fD?GPNW&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&:=GB\WBG&D:&PAB\PNGB&:JKG;&
:H>:UNAHABCDE&:JKG;:UN&KGAON?ADBN&>K:BGJ@WY&

]G?U?SOXHPE

!S:HPNG&?&W;@AUC&z dnia 15 kwietnia 2011 r. :&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&>:H\N:@&UEJ:PWBCDE&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&:?PAD?A&>:H\N:@&OGD?PND?EI&@BYl
1. >K?GH;NX=N:KD<U&U&K:?W\NGPNW&>K?G>N;<U&W;@AUE&?&HPNA&6&ON>DA&677k&KY&:&
;U:=:H?NG&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GB&UG&U;?GOJNDF&^:K\ADF&>K?GUNH?NAPEDF&HOA&
UEJ:PEUAPNA&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBI&BGMGON&W;@AUA&PNG&;@AP:UN&NPAD?GBI&
2. ;A\:H?NGOPG&>W=OND?PG&?AJLAHE&:>NGJN&?HK:U:@PGBI&
3. jednostki bWHMG@:UGI&U&@E\&>Af;@U:UG&BGHP:;@JN&=WHMG@:UG&@U:K?:PG&N&
PAH?:K:UAPG&>K?G?&oNPN;@KA&(=K:PE&gAK:H:UGBI&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:&H:&;>KAU&
UGUPX@K?PEDFI&oNPN;@KA&/>KAUNGHONU:QDN&OW=&/?G^A&"SGPDBN&]G?>NGD?Gf;@UA&
'GUPX@K?PGS:I&>:;NAHABCDG&U&;@KWJ@WK?G&:KSAPN?ADEBPGB ambulatorium,
A\=WOA@:KNW\&?&N?=C&DF:KEDF&OW=&OGJAK?AI&:&J@<KE\&\:UA&U&AK@Y&ii&W;@Y&6A&W;@AUE&
?&HPNA&6s&;NGK>PNA&677k&KY&:&QUNAHD?GPNADF&:>NGJN&?HK:U:@PGB&^NPAP;:UAPEDF&?G&
QK:HJ<U&>W=OND?PEDFI&
4. NP;@E@W@E&=AHAUD?GI&:&J@<KEDF&\:UA&U&AK@Y&m&W;@AUE&?&HPNA&m7&kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych,
5. ^WPHADBG&N&;@:UAK?E;?GPNAI&J@<KEDF&DGOG\&;@A@W@:UE\&BG;@&UEJ:PEUAPNG&?AHAf&U&
?AJKG;NG&:DFK:PE&?HK:UNA&N&J@<KEDF&;@A@W@&H:>W;?D?A&>K:UAH?GPNG&H?NALAOP:QDN&
leczniczej,
6. >:;NAHABCDG&:;:=:U:QR&>KAUPC&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&;@:UAK?E;?GfI&:&J@<KEDF&
mowa w pkt 5,
7. :;:=E&>KAUPG&N&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&H?NALABCDG&PA&>:H;@AUNG&>K?G>N;<U&:&
;@:;WPJW&-Af;@UA&H:&0:QDN:LA&0A@:ONDJNGS:&U&#?GD?E>:;>:ON@GB&-:O;JNGBI&:&
;@:;WPJW&-Af;@UA&H:&NPPEDF&J:QDN:L<U&N&?UNC?J<U&UE?PAPN:UEDF&oraz o
SUAKAPDBADF&U:OP:QDN&;W\NGPNA&N&UE?PAPNAI&
8. jednostki wojskowe T U&?AJKG;NGI&U&BAJN\&UEJ:PWBC H?NALAOP:QR&OGD?PND?C
:KA?&OGJAK?A&OW=&>NGOXSPNAKJX&UEJ:PWBCDEDF&?AU<H&U&KA\ADF&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&BAJ:&
>KAJ@EJX&?AU:H:UCI&:&J@<KGB&\:UA&U&AK@Y&i&UUY&ustawy.

3.

-K?GUNH?NAPG& U& >K:BGJDNG& QUNAHD?GPNA& :>NGJN&
4. ?HK:U:@PGB&;C&KGAON?:UAPG&UELCD?PNG&przez podmioty
UEJ:PWBCDG&H?NALAOP:QR&OGD?PND?CY

Wniosek
o dofinansowanie
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
Teleopieka medyczna jako forma opieki medycznej
nad
osobami
starszymi,
w
tym
z
PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N

Wniosek
o dofinansowanie

p;LWSN& ?HK:U:@PG& JNGK:UAPG& ;C& UELCD?PNG& H:& :;<=&
6. ?ASK:M:PEDF&
W=<;@UG\&
OW=&
UEJOWD?GPNG\&
;>:LGD?PE\Y

Wniosek
o dofinansowanie

5

LP
1

1.

Nazwa kryterium
2

-K:BGJ@& ?AJLAHA& U;>AKDNG& HOA& :;<=& PNG;A\:H?NGOPEDF& ?G&
U?SOXHW& PA& >:HG;?LE& UNGJI& U& @E\& :;<=& ?&
PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& MEBCDEDF& U& BGHP::;:=:UEDF&
gospodarstwach domowych.

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Teleopiece medycznej =XHCDGB&^:K\C&?HGNP;@E@WDB:PAON?:UAPGB&opieki medycznej nad
osobami starszymi, w @E\&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N \W;N&@:UAK?E;?ER&@U:K?GPNG&P:UEDF&
\NGB;D&QUNAHD?GPNA&W;LWS&?HK:U:@PEDFY Warunek ten wynika z wymogu zapewnienia
J:\>OGJ;:U:QDN&U;>AKDNA&U&KA\ADF&H?NALAf&U&>K:BGJ@ADFY

]G?U?SOXHPE

Definicja :;<=&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\, zgodna z Wytycznymi
w &")+AG(A*+A"O(&"%H(*C+&A-G(S8&(SQ*8*.NG&"+&A*8#$%&A'("*GC.#A%&'AR.*( zwalczania 6NDGJ8"*
z 89).+&9GJ"'(AF*P+.-)D8*36+.CAHG)(AR.*46'-6G&6*/C.#A%&'AR.*( Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014 g 2020I*&*89#$%&A'(AF*.GDN*.-N98"H$%9%7*)"+S*
C.&N"8(A'("*8.O'.P%(.

Waga
4

3

Punktacja
5

0 lub 2 pkt

Definicja
6
!S:HPNG& ?& ?AL:MGPNA\N& #-(& '(& 678k-6767& U& KA\ADF& H?NALAPNA& 9Y8& aW;LWSN&
zdrowotne w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi), wsparcie
JNGK:UAPG&BG;@&H:&:;<=&PNG;A\:H?NGOPEDFI&J@<KG&?G&U?SOXHW&PA&>:HG;?LE&UNGJI&U&
@E\&PNG>GLP:;>KAUP:QR&UE\ASABC&:>NGJN&OW=&U;>AKDNA&U&?UNC?JW&?&PNG\:MP:QDNC&
;A\:H?NGOPGS:&UEJ:PEUAPNA&D:&PAB\PNGB&BGHPGB&?&>:H;@AU:UEDF&D?EPP:QDN&HPNA&
D:H?NGPPGS:Y& %:& :DGPE& PNG;A\:H?NGOP:QDN& ;@:;:UAPA& BG;@& /JAOA& ]AK@FGOI& J@<KA&
>:?UAOA&PA&:DGPX&DF:KGS:&>:H&U?SOXHG\&BGS:&?A>:@K?G=:UAPNA&PA&:>NGJX&innych
:;<=Y& ]NGK?G& ;NX& U& PNGB& >:H& WUASX& \NXH?E& NPPE\N& D?EPP:QDN& MEDNA& D:H?NGPPGS:&
@AJNG& BAJl& ;>:MEUAPNG& >:;NLJ<UI& >:KW;?APNG& ;NXI& ;NAHAPNGI& W=NGKAPNG& ;NX& N&
rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie
D?EPP:QDN&^N?B:O:SNcznych. %:&>K:BGJ@W&=XHC&JUAON^NJ:UAPG&:;:=EI&J@<KG&:@K?E\ALE&
:H&7&H:&97&>WPJ@<UY
-:>K?G?&BGHP::;:=:UG&S:;>:HAK;@U:&H:\:UG&PAOGME&K:?W\NGR&S:;>:HAK;@U:I&U&
J@<KE\&HAPA&:;:=A&?A\NG;?JWBG&;A\:@PNG&@BYI&U&J@<KE\&PNG&?A\NG;?JWBC&?&PNC&NPPG&
osoby.

2.

-K:BGJ@& KGAON?:UAPE& >K?E& U;><L>KADE& ?& BGHP:;@JA\N&
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Wniosek
o dofinansowanie

2
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0 lub 2 pkt

0 pkt T projeJ@& ?AJLAHA& U;>AKDNA& HOA& >K?GH\N:@:UGB& SKW>E& PA& >:?N:\NG& H:& m7n&
aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcY
2 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHA&U;>AKDNG&HOA&>K?GH\N:@:UGB&SKW>E&PA&>:?N:\NG&>:UEMGB&
m7n&aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wc.
4GOG\& KGAON?ADBN& >K:BGJ@W& UG& U;><L>KADE& ?& BGHP:;@JA\N& A\=WOA@:KEBPGB& :>NGJN&
specjalistycznej jest efektywniejsze UEJ:K?E;@APNG& & >:@GPDBALW&JAHKE& \GHED?PGB`&
?A;:=<U&O:JAO:UEDF`;>K?X@:UEDF&"(/Y
0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;><L>KADE&?&BGHP:;@JA\N&"(/I

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
LP
1

Nazwa kryterium
2

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

Waga
4

Punktacja
5

Definicja
6
2 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&U;><L>KADX&?&BGHP:;@JA\N&"(/Y
'& KA\ADF& >K?GDNUH?NALAPNA& HG>:>WOADBNI& JKE@GKNW\& \A& PA& DGOW& >KG\N:UAPNG&
>K:BGJ@<U&?AJLAHABCDEDF&H?NALAPNA&;><BPG&? ?AL:MGPNA\N&-K:SKA\W&//%I&U&KA\ADF&
-AJNG@W&1ZY&!L:@A&BG;NGfY

3.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W&?&PAK?XH?NA\N&?A>OAP:UAPE\N
w ramach programu SSD.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

4.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W&H:&NPPEDF&>K?GH;NXU?NXR&
U;><L^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&
VK<HGLY

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 - 3 pkt

5.

%:;@X>P:QR&H:&W;LWS&?HK:U:@PEDFY

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

6.

-KG\N:UAPNG&>K:BGJ@<U&@KUAOG&>:HP:;?CDEDF&BAJ:QR&W;LWS&
medycznych

Wniosek
o dofinasowanie

2

108

0 lub 2
pkt

0 pkt - >K:BGJ@& PNG& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QDN& ?& PAK?XH?NA\N& ?A>OAP:UAPE\N& U&
KA\ADF&>K:SKA\W&//%I&-AJNG@&1Z&!L:@A&BG;NGfI
5 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QR& ?& PAK?XH?NA\N& ?A>OAP:UAPE\N& U&
KA\ADF&>K:SKA\W&//%I&>AJNG@&1Z&!L:@A&BG;NGfY
'& DGOW& ?UNXJ;?GPNA& G^GJ@EUP:QDN& >K:UAH?:PEDF& NP@GKUGPDBN& >KG^GK:UAPG& =XHC&&
>K:BGJ@E& ?AJLAHABCDG& J:\>OG\GP@AKP:QR& ?& NPPE\N& >K?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY&
'AKWPJNG\& J:PNGD?PE\& H:& :JKGQOGPNA& H?NALAf& `>K:BGJ@<w jako komplementarne
BG;@&NDF&W?W>GLAPNABCDE&;NX&DFAKAJ@GKI&UEJOWD?ABCDE&>:UNGOAPNG&;NX&H?NALAfY&
0 pkt - >K:BGJ@& PNG& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QR& ?& NPPE\N& >K?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY
1 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QDN& ?& BGHPE\& >K?GH;NXU?NXDNG\&
U;><L^NPAP;:UAPE\&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY
3 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QR& ?& D:& PAB\PNGB& HU:\A&&
>K?GH;NXU?NXDNA\N& U;><L^NPAP;:UAPE\N& ?G& QK:HJ<U& p*I& JKAB:UEDF& OW=& NPPEDF&
VK<HGLY
'& ?AOGMP:QDN& :H& NPHEUNHWAOPEDF& >:@K?G=& WD?G;@PNJA& >K:BGJ@WI& UPN:;J:HAUDA&
?A>GUPNA& J:\>OGJ;:UE& H:;@X>& H:& W;LWS& ?HK:U:@PEDF& @BY& :>NGJN& H:\:UGB& N&
@KAP;>:K@W&H:&\NGB;DA&QUNAHD?GPNA&W;LWSN&w przypadku gdy:
;@AP& ?HK:UNA& :;:=E& PNG;A\:H?NGOPGB& ?G& U?SOXHW& PA& >:HG;?LE& UNGJI& U&
@E\&:;:=E&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&PNG&>:?UAOA&PA&J:K?E;@APNG&>K?G?&
PNC&?&W;LWS&>:?A&H:\G\&OW=
PNG& \A& \:MONU:QDN& H:@AKDNA& H:& \NGB;DA& QUNAHD?GPNA& W;LWSN& QK:HJNG\&
transportu publicznego lub dojazd ten przekracza 30 minut.
0 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHA&U;>AKDNA&HOA& :;<=&\ABCDEDF&W@KWHPN:PE&H:;@X>&H:&W;LWS&
?HK:U:@PEDF&H:&i7n&aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcI
5 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHA&U;>AKDNA&HOA& :;<=&\ABCDEDF&W@KWHPN:PE&H:;@X>&H:&W;LWS&
?HK:U:@PEDF& PA& >:?N:\NG& >:UEMGB& i7n& aOND?:PE& U& ;@:;WPJW& H:& U;?E;@JNDF&
WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcY
W ramach projektu UE>KAD:UAPG& ?:;@APC& @KUALG& K:?UNC?APNA& ?A>GUPNABCDG&
UE;:JC&BAJ:QR&W;LWS&\GHED?PEDFI&H:;@:;:UAPC&H:&NPHEUNHWAOPEDF&>:@K?G=&:;<=&
niesamodzielnych ?G& U?SOXHW& PA& >:HG;?LE& UNGJI& U& @E\& :;<=& ?&
PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NY
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LP
1

Nazwa kryterium
2

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

Waga
4

Punktacja
5

Definicja
6
0 pkt T U& >K:BGJDNG& PNG& ?:;@APC& UE>KAD:UAPG& @KUALG& K:?UNC?APNA& ?A>GUPNABCDG&
UE;:JC& BAJ:QR& W;LWS& \GHED?PEDFI& H:;@:;:UAPC& H:& :;<=& PNG;A\:H?NGOPEDF ze
U?SOXHW&PA&>:HG;?LE&UNGJI&U&@E\&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NY
2 pkt T U& >K:BGJDNG& ?:;@APC& UE>KAD:UAPG& @KUALG& K:?UNC?APNA& ?A>GUPNABCDG&
UE;:JC& BAJ:QR& W;LWS \GHED?PEDFI& H:;@:;:UAPC& H:& :;<=& PNG;A\:H?NGOPEDF& ?G&
U?SOXHW&PA&>:HG;?LE&UNGJI&U&@E\&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NY
'&>K:BGJDNG&>K?GUNH?NAP:&H?NALAPNAI&U&KA\ADF&J@<KEDF&>K:UAH?GPN&=XHC&>ADBGPDN&
po
opuszczeniu
szpitala
lub
ZOL,
jako
kontynuacja
leczenia
i opieki w pierwszym okresie po hospitalizacji.

7.

8.

9.

Kontynuacja opieki medycznej po opuszczeniu szpitala lub ZOL.

'PN:;J:HAUDA&OW=`N&-AK@PGK&BG;@&>:H\N:@G\&UEJ:PWBCDE\&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&N&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&
zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej.

-K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&U&&
;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:gospodarcze.

Wniosek
o dofinasowanie

Wniosek
o dofinasowanie

2

2

1

0 lub 2
pkt

0 lub 2
pkt

0, 2 lub 4 pkt

0 pkt T U&>K:BGJDNG&PNG&>K?GUNH?NAP:&H?NALAfI&U&KA\ADF&J@<KEDF&>K:UAH?GPN&=XHC&
pacjenci po opuszczeniu szpitala lub ZOL, jako kontynuacja leczenia i opieki w
pierwszym okresie po hospitalizacji.
2 pkt T U& >K:BGJDNG& >K?GUNH?NAP:& H?NALAPNAI& U& KA\ADF&J@<KEDF&>K:UAH?GPN& =XHC&
pacjenci po opuszczeniu szpitala lub ZOL, jako kontynuacja leczenia i opieki w
pierwszym okresie po hospitalizacji.
4GOG\& BG;@& >KG\N:UAPNG& >K:BGJ@<UI& U& J@<KEDF& 'PN:;J:HAUDA& OW=`N& -AK@PGK& BG;@&
>:H\N:@G\&
UEJ:PWBCDE\&
H?NALAOP:QR&
OGD?PND?C&
N& & WH?NGOABCDE\& QUNAHD?Gf& :>NGJN& ?HK:U:@PGB& U& K:H?ABW& >:H;@AU:UGB& :>NGJN&
zdrowotnej (POZ) na podstawie ?AUAK@GB& W\:UE& :& WH?NGOGPNG& QUNAHD?Gf& :>NGJN&
?HK:U:@PGB& ?& HEKGJ@:KG\& ULAQDNUGS:& (HH?NALW& ':BGU<H?JNGS:& gAK:H:UGS:&
Funduszu Zdrowia.
0 pkt - Wnioskodawca i Partner nie jest POZ,
2 pkt - Wnioskodawca lub/i Partner jest POZ.
';>AKDNG&HOA&QKGHPNDF&\NA;@&BG;@&KGAON?ADBC&BGHPGS:&?&>WPJ@<U Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
N&H:@ED?E&\NA;@&>:UEMGB&67&@E;Y&\NG;?JAfD<U&:KA?&\NA;@&>:UEMGB&8i&@E;Y&
\NG;?JAfD<U&=XHCDEDF&;@:ONDA\N&>:UNA@<U&?&UELCD?GPNG\&\NA;@&U:BGU<H?JNDFY&
.N;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&U;JA?APA&BG;@&U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&dokumentu pn.
_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze
opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
PA@:\NA;@&ON;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&@KADCDEDF&^WPJDBG&;>:LGD?P:-gospodarcze
U;JA?APA&&BG;@&&U&&?ALCD?PNJW&&nr 2 do wspomnianego dokumentu. Dokument pn.
_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze stanowi
?ALCD?PNJ&H:&KGSWOA\NPW&J:PJWK;WY
0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&:=BXDNA&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&
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LP
1

Nazwa kryterium
2

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

Waga
4

Punktacja
5

Definicja
6
U&&;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:-gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&
;>:QK<H&\NA;@&U;JA?APEDF&
U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*
GC.#A%&'.-gospodarcze.

Wniosek
o dofinansowanie

2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&
@KADCDG&^WPJDBG&;>:LGD?P:-S:;>:HAKD?G&;>:QK<H&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&
nr 2 do dokumentu pn. _AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.gospodarcze.
-WPJ@E& ;W\WBC& ;NX& ?A& UEBC@JNG\& ;E@WADBNI& SHE& ?& ON;@E& \NA;@& U;JA?APEDF& U&
?ALCD?PNJW&
PK&
8&
:KA?&
ON;@E&
\NA;@&
U;JA?APEDF&
U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*
GC.#A%&'.-gospodarcze wybrano to samo miasto.
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+V(C=EB=LW>WBX;

STTT+T7#4=5()*(+.1,;4)'7(

0IE;J;GE>

Q?R+L,.#F1+-,+%$.,"&4*+*(",<)&+D.;D=+'-5,%,#7$)3+&+.1,;4)'7$)3+

4>a(?IKI>\SJBXL

B%&F".'47&4+6&)'0$+<%&(-)',7$)3+D.;D=+'-5,%,#7$)3+%+54=&,7&4

!BUCa><?BX;(BCE><;(G;H(U;W<Z(E(HIE>K<E>U
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

1

2

3

Charakter
kryterium W/B
4

1.

'PN:;J:HAUDA& ?A>GUPNA& UE;>GDBAON?:UAPC& JAHKX& :KA?&
odpowiednie zaplecze techniczne.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

2.

-K?GUNH?NAPG& U& >K:BGJDNG& QUNAHD?GPNA& :>NGJN& ?HK:U:@PGB&
;C& KGAON?:UAPG& UELCD?PNG& >K?G?& >:H\N:@E& UEJ:PWBCDG&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE
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Definicja
5
0AHKA& ?AAPSAM:UAPA& U& KGAON?ADBX& >K:BGJ@W& >:;NAHA& :H>:UNGHPNG& JUAON^NJADBG& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & N&
H:QUNAHD?GPNG& >:@UNGKH?:PG& H:JW\GP@A\NI& ?S:HPNG& ?& UE\:SA\N& :JKGQO:PE\N& U odpowiednim
KGSN:PAOPE\& >K:SKA\NG& >:ON@EJN& ?HK:U:@PGB`KGSWOA\NPNG& J:PJWK;WY& 0AHKA& QUNAHD?E& W;LWSN& \YNPY& U&
oparciu o Ewidence Based Medicine.
Ponadto Wnioskodawca posiada zaplecze techniczne wskazane w odpowiednim regionalnym
programie polityki zdrowotnej/regulaminie konkursu.
'& KGAON?ADBX& >K:BGJ@W& U& K:ON& ONHGKA& OW=& >AK@PGKA& ?AAPSAM:UAPE& BG;@& D:& PAB\PNGB& BGHGP& >:H\N:@&
leczniczy.
!S:HPNG&?&W;@AUC&?&HPNA&8i&JUNG@PNA&6788&KY&:&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&>:H\N:@&UEJ:PWBCDE&H?NALAOP:QR&
OGD?PND?C&:?PAD?A&>:H\N:@&OGD?PND?EI&@BYl
1. >K?GH;NX=N:KD<U&U&K:?W\NGPNW&>K?G>N;<U&W;@AUE&?&HPNA&6&ON>DA&677k&KY&:&;U:=:H?NG&H?NALAOP:QDN&
S:;>:HAKD?GB&UG&U;?GOJNDF&^:K\ADF&>K?GUNH?NAPEDF&HOA&UEJ:PEUAPNA&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBI&
BGMGON&W;@AUA&PNG&;@AP:UN&NPAD?GBI&
2. ;A\:H?NGOPG&>W=OND?PG&?AJLAHE&:pieki zdrowotnej,
3. BGHP:;@JN&=WHMG@:UGI&U&@E\&>Af;@U:UG&BGHP:;@JN&=WHMG@owe tworzone i nadzorowane przez
oNPN;@KA&(=K:PE&gAK:H:UGBI&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:&H:&;>KAU&UGUPX@K?PEDFI&oNPN;@KA&
/>KAUNGHONU:QDN&OW=&/?G^A&"SGPDBN&]G?>NGD?Gf;@UA&'GUPX@K?PGS:I&>:;NAHABCDG&U&;@KWJ@WK?G&
:KSAPN?ADEBPGB&A\=WOA@:KNW\I&A\=WOA@:KNW\&?&N?=C&DF:KEDF&OW=&OGJAK?AI&:&J@<KE\&\:UA&&&&&&&&&&&&&&&&&&
U&AK@Y&ii&W;@Y&6A&W;@AUE&?&HPNA&6s&;NGK>PNA&677k&KY&:&QUNAHD?GPNADF&:>NGJN&?HK:U:@PGB&
^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDF,
4. instytuty bAHAUD?GI&:&J@<KEDF&\:UA&U&AK@Y&m&W;@AUE&?&HPNA&m7&JUNG@PNA&6787&KY&:&NP;@E@W@ADF&
badawczych,
5. ^WPHADBG&N&;@:UAK?E;?GPNAI&J@<KEDF&DGOG\&;@A@W@:UE\&BG;@&UEJ:PEUAPNG&?AHAf&U&?AJKG;NG&
:DFK:PE&?HK:UNA&N&J@<KEDF&;@A@W@&H:>W;?D?A&>K:UAH?GPNG&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?Gj,
6. >:;NAHABCDG&:;:=:U:QR&>KAUPC&BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&;@:UAK?E;?GfI&&:&J@<KEDF&\:UA&U&>J@&iI&
7. osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaLABCDG&PA&>:H;@AUNG&>K?G>N;<U&&:&;@:;WPJW&-Af;@UA&
H:&0:QDN:LA&0A@:ONDJNGSo w Rzeczypospolitej Polskiej, :&;@:;WPJW&-Af;@UA&H:&NPPEDF&J:QDN:L<U&
i ?UNC?J<U&UE?PAPN:UEDF&:KA?&&:&SUAKAPDBADF&U:OP:QDN&;W\NGPNA&N&UE?PAPNAI
8. jednostki wojskowe T U&?AJKG;NGI&U&BAJN\&UEJ:PWBC&H?NALAOP:QR&OGD?PND?CY
:KA?& OGJAK?A& OW=& >NGOXSPNAKJX& UEJ:PWBCDEDF& ?AU<H& U& KA\ADF& H?NALAOP:QDN& OGD?PND?GB& BAJ:& >KAJ@EJX&
?AU:H:UCI&:&J@<KGB&\:UA&U&AK@Y&i&UUY&W;@AUEY

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

3.

4.

5.

0:\>OGJ;:U:QR&U;>AKDNA&U&KA\ADF&>K:BGJ@WY

(SKAPND?GPNG&J:;?@<U&H?NALAf&
informacyjnych/edukacyjnych.

%?NALAPNA&:=BX@G&^NPAP;:UAPNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&PNG&
?A;@X>WBC&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGBI&J@<KEDF&
^NPAP;:UAPNG&BG;@&?ASUAKAP@:UAPG&?G&QK:HJ<U&
publicznych.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

]G?U?SOXHPE

6.

!A;NXS&:HH?NALEUAPNA&>K:BGJ@WY

Wniosek
o dofinansowanie

7.

Projekt jest realizowany zgodnie
z odpowiednim Regionalnym Programem Zdrowotnym.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE
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!AJKG;& KGAON?:UAPEDF& H?NALAf& H:;@:;:UAPE& BG;@& H:& NPHEUNHWAOPEDF& >:@K?G=& JAMHGS:& WD?G;@PNJA&
projektu.
0:\>OGJ;:U:QR&U;>AKDNA&:?PAD?Al
:=BXDNG& U;>AKDNG\& SKW>E& H:DGO:UGB& >AJNG@G\& ;>GDBAON;@ED?PEDF& W;LWS& ;JLAHABCDE\& ;NX& D:&
najmniej z BGHPGB& ?& ^:K\& H?NALAfI& pr?E>N;APEDF& H:& HAPGS:& \:HWLWI& ?S:HPNG& ?& UE\:SA\N&
:JKGQO:PE\N& U& & KGSWOA\NPNG& J:PJWK;WY& -:UEM;?G& H:>K:UAH?NR& \A& H:& ?\PNGB;?GPNA&
?ADF:K:UAOP:QDN&N&W\NGKAOP:QDN&UQK<H&PNG\:UOC@&:KA?&:=PNME&UE;@X>:UAPNG&UAH&K:?U:B:UEDFI&
a tym samym zmniejszy koszty opieki w przy;?L:QDNI
!
?S:HPNG& ?& ?AL:MGPNA\N& #-(& '(& 678k-6767& ;?D?G>NGPNA& :DFK:PPG& \:SC& =ER& KGAON?:UAPG&
UELCD?PNG& BAJ:& D?XQR& J:\>OGJ;:UGS:& >K:BGJ@W& ;JNGK:UAPGS:& H:& SKW>E& H:DGO:UGBI& ?S:HPNG&
?& ?AL:MGniami RPO WO 2014-6767& H?NALAPNA z zakresu podnoszenia kwalifikacji
i k:\>G@GPDBN& ;LWM=& QUNAHD?CDEDF& W;LWSN& ?HK:U:@PG& ;@AP:UNC& BGHEPNG& D?XQR& J:\>OGJ;:UGS:&
>K:BGJ@W&N&;C&W?W>GLPNGPNG\&H?NALAf&: DFAKAJ@GK?G&UHK:MGPN:UE\Y&
Koszty H?NALAf& NP^:K\ADEBPEDF`& GHWJADEBPEDF`& >:PNG;N:PG& U& KA\ADF& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF&
>K:BGJ@W&;@AP:UNC&PNG&UNXDGB&PNM&>:?N:\&U;JA?APE w odpowiednim regionalnym programie polityki
zdrowotnej/regulaminie konkursu.
-:UEM;?G& :HP:;N& ;NX& H:& H?NALAf& NP^:K\ADEBP:`GHWJADEBPEDF& K:?W\NAPEDF& BAJ:& H?NALAPNA&
\GKE@:KED?PG& >K:BGJ@WI& A& PNG& H?NALAPNA& NP^:K\ADEBP:`>K:\:DEBPG& >K:BGJ@W& UDF:H?CDG& U& JA@AO:S&
J:;?@<U&&>:QKGHPNDFY
%:>W;?D?A&;NX&\:MONU:QR&^NPAP;:UAPNA&W;LWS&?HK:U:@PEDF&BGMGON&UEJKAD?ABC&:PG&>:?A&SUAKAP@:UAPG&
QUNAHD?GPNA&:>NGJN&?HK:U:@PGB&AO=:&>:&UEJA?APNWI&MG&SUAKAP@:UAPA&W;LWSA&?HK:U:@PA&PNG&\:SLA=E&
?:;@AR& ;^NPAP;:UAPA& HAPGB& :;:=NG& ?G& QK:HJ<U& >W=OND?PEDF& U& :JKG;NG& @KUAPNA& & :H>:UNGHPNGS:&
Regionalnego Programu Zdrowotnego lub HAPGS:& >K:BGJ@W& ;LWMCDGS:& BGS:& KGAON?ADBN albo w
>K?E>AHJWI& SHE& :H>:UNGHPN& #GSN:PAOPE& -K:SKA\& !HK:U:@PE& >K?GUNHWBG& ?AK<UP:& W;LWSN& ?HK:U:@PG&
UE\NGPN:PG&U&JA@AO:SW&QUNAHD?Gf&SUAKAP@:UAPEDF&BAJ:&>:H;@AU:UG&N&BGHP:D?GQPNG&PNG?=XHPG&HOA&
realizacji tego programWI&BAJ&N&W;LWSN&?HK:U:@PG&>:PAH;@APHAKH:UGY
'& DGOW& G^GJ@EUPGS:& UEHA@J:UAPNA& QK:HJ<U& U:BGU<H?@U:& :>:O;JNG& ?:;@AL:& >:H?NGO:PG& PA& m&
:=;?AKEI& HOA& J@<KEDF& U& KGSWOA\NPNG& J:PJWK;W& ?:;@APNG& UE:HKX=PN:PA& >WOA& AO:JADBN& a?S:HPNG&
?&>:H?NALG\&>K?EBX@E\&U&(;N&-KN:KE@G@:UGB&Z111I&HOA&H?NALAPNA&9YmcY&'&QUNG@OG&>:UEM;?GS:&KGAON?ADBA&
>K:BGJ@W&\:MG&UELCD?PNG&:=BCR&@GKE@:KNW\&BGHPGS:&?&:=;?AK<Ul
!
:=;?AKW&><LP:DPGS:&a>:UNA@El&JOWD?=:K;JNI&=K?G;JNI&PA\E;L:U;JNI&:OG;JNcI
!
:=;?AKW&QK:HJ:UGS:&a>:UNA@El&:>:O;JNI&SK:H?JN-miasto Opole, nyski, prudnicki),
!
:=;?AKW&>:LWHPN:UGS:&a>:UNA@El&SLW=D?EDJNI&JXH?NGK?Ef;J:-kozielski, krapkowicki, strzelecki).
%?NALAPNA& KGAON?:UAPG& U& >K:BGJDNG& >K?G?& UPN:;J:HAUDX& :KA?& GUGP@WAOPEDF& >AK@PGK<U& ;C& ?S:HPG&
?& ?AJKG;G\& :H>:UNGHPNGS:& KGSN:PAOPGS:& >K:SKA\W& >:ON@EJN& ?HK:U:@PGBI& J@<KE& BG;@& ?ALCD?PNJNG\& H:&
regulaminu konkursu.
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Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
LP
1

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa kryterium
2

-K:BGJ@&>KG^GKWBG&QUNAHD?GPNG&W;LWS&HOA&:;<=&
?A\NG;?JALEDF&U&\NGB;D:U:QDNADF&>:PNMGB 20 000
\NG;?JAfD<U&N`OW=&?&:=;?AK<U&UNGB;JNDFY

-K:BGJ@&>K?GUNHWBG&J:\>OGJ;:UC&:>NGJX&:J:L:>:K:H:UCY

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w przypadku
KE?EJA&:J:L:>:K:H:UGS:Y

#GAON?ADBA&>K:BGJ@<U&?AJLAHABCDEDF&J:\>OGJ;:UG&U;>AKDNG&
z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i
KGFA=NON@ADBN&H?NGDN&?ASK:M:PEDF&PNG>GLP:;>KAUP:QDNC&N`OW=&&&
?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NY

-KG^GKGPDBG&H:;@X>W&H:&W;LWS&U&ramach opieki
:J:L:>:K:H:UGB&:KA?&U;>AKDNA&UD?G;PGS:&UEJKEUAPNA&
UAH&K:?U:B:UEDF&N&KGFA=NON@ADBN&H?NGDN&?ASK:M:PEDF&
PNG>GLP:;>KAUP:QDNC&N`OW=&&&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NY

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE Waga Punktacja
3
4
5

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 ,2 lub 3
pkt

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 3
pkt

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 3
pkt

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 , 1 lub3
pkt

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 3
pkt

114

Definicja
6

'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&>:@K?G=E&?A>GUPNGPNA&H:;@X>W&H:&W;LWS&HOA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&
U& \NGB;D:U:QDNADF& >:PNMGB& 67 777& \NG;?JAfD<U& N`OW=& ?& :=;?AK<U& UNGB;JNDFI& >K?E& D?E\& :=;?AKE&
UNGB;JNG&HG^NPN:UAPG&;C zgodnie ?G&;@A@E;@EJC&>W=OND?PCY
0 pkt T projekt PNG&?AJLAHA&QUNAHD?GPNA&W;LWS&HOA&>KG^GK:UAPGB&SKW>E&
2 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHA& QUNAHD?GPNG& W;LWS& HOA& :;<=& ?A\NG;?JALEDF& U \NGB;D:U:QDNADF& >:PNMGB&
20 777& \NG;?JAfD<U& PA& >:?N:\NG& >:UEMGB& m7n& aOND?:PE& U& ;@:;WPJW& H:& U;?E;@JNDF& WD?G;@PNJ<U&
projektu)
3 pkt T pr:BGJ@& ?AJLAHA& QUNAHD?GPNG& W;LWS& HOA& :;<=& ?A\NG;?JALEDF& PA& @GKGPADF& UNGB;JNDF& PA&
>:?N:\NG&>:UEMGB&k7n&aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WcY
-KG^GKGPDBG&HOA&>K:BGJ@<UI&J@<KG&:^GKWBC&>AJNG@&W;LWS&QUNAHD?:PEDF&U&:JKG;NG&DNCMEI&>:K:HWI&>:L:SW&
N`OW=&:>NGJX&PAH&P:U:K:HJNG\Y&
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;>AKDNA&U&UUY&?AJKG;NG
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&U&UUY&?AJKG;NG
Pakiet rozumiany jest jako ?G;@AU& W;LWS& ;JLAHABCDE& ;NX& ?& D:& PAB\PNGB& HU<DF& ^:K\& H?NALAf&
skierowanych do matki i/lub noworodka.
-KG^GKGPDBG&HOA&>K:BGJ@<UI&J@<KG :^GKWBC&>AJNG@&W;LWS&HGHEJ:UAPE&HOAl
- J:=NG@&?&PNG>KAUNHL:UE\&>K?G=NGSNG\&DNCME`>:K:HWI&?ASK:M:PEDF&UD?G;PE\&>:K:HG\`K:H?CDEDF&
UD?GQPNG&
i/lub
- H?NGDN&?&KE?EJA&:J:L:>:K:H:UGS:I&@BYl&UD?GQPNAJ<U&:KA?&H?NGDN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
z niepKAUNHL:U:&>K?G=NGSABCDGB&DNCME`>:K:HWY&
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&HGHEJ:UAPGS:&U;>AKDNA&U&UUY&?AJKG;NG
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&HGHEJ:UAPG&U;>AKDNG&U&UUY&?AJKG;NGY
Pakiet rozumiany jest jako ?G;@AU& W;LWS& ;JLAHABCDE& ;NX& ?& D:& PAB\PNGB& HU<DF& ^:K\& H?NALAf&
skierowanych do matki i/lub dziecka.
-KG^GKGPDBG&HOA&>K:BGJ@<UI&J@<KEDF&?AJKG;&U;>AKDNA&:=GB\WBG&H?NALAPNA&?UNC?APG&?l
!
wczesnym wykrywaniem wad rozwojowych,
!
KGFA=NON@ADBC& UAH& K:?U:B:UEDF& H?NGDN& ?ASK:M:PEDF& PNG>KAUNHL:U:QDNC& K:?U:BWI& GHWJADBC&
;JNGK:UAPC&H:&:>NGJWP<U&H?NGDNY
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;>AKDNA&U&UUY&?AJKG;NG
1 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNA&U&?AJKG;NG&8&?&UUY&H?NALAf&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&U&?AJKG;NG&6-m&?&UUY&H?NALAfY
-KG^GKGPDBG& HOA& >K:BGJ@<U& ?AJLAHABCDEDF& U;>AKDNG& U& >NGKU;?GB& J:OGBP:QDN& HOA& \A@GJ& ;A\:@PEDF&
:D?GJWBCDEDF&PA&H?NGDJ:&N`OW=&:>NGJWP<U&>KAUPEDF&;A\:@PNG&UEDF:UWBCDEDF&H?NGDJ:Y
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;>AKDNA&U&UUY&?AJKG;NG
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&U&UUY&?AJKG;NG
!A&:;:=X&;A\:@PNG&:D?GJWBCDC&PA&H?NGDJ:`&UEDF:UWBCDC&H?NGDN&WUAMA&;NX&BGHPGS:&? K:H?ND<U&AO=:&
:>NGJWPA&>KAUPGS:I&BGMGON&:;:=A&@A&BG;@l&
!
>APPCI&JAUAOGKG\I
!
UH:UCI&UH:UDG\I
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Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
LP
1

Nazwa kryterium
2

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE Waga Punktacja
3
4
5
!
!

6.

7.

8.

-K:BGJ@&>K?GUNHWBG&;?J:OGPNA&HOA&>GK;:PGOW&;LWM=&
QUNAHD?CDEDF&W;LWSN&?HK:U:@PG&U&:=;?AK?G&:>NGJN&
:J:L:>:K:H:UGB.

-K:BGJ@&KGAON?:UAPE&>K?E&U;><L>KADE z jednostkami
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

'&>K:BGJDNG&>K?GUNH?NAP:&U;><L>KADX&&?&BGHP:;@JA\N&
(-/`-4-#`:KSAPN?ADBA\N&>:?AK?CH:UE\N`>AK@PGKA\N&
;>:LGD?PE\N&KG>KG?GP@WBCDE\N&NP@GKG;E&N&?K?G;?ABCDE\N&
>:H\N:@E&QUNAHD?CDG&W;LWSN&U&?AJKG;NG&-(!Y

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

1

1

1

0 lub 2
pkt

0 lub 2
pkt

Definicja
6

K:?U<HJCI&K:?U:HPNJNG\&AO=:
:;:=CI& U stosunku do J@<KGB& :K?GD?:P:& ;G>AKADBX& U K:?W\NGPNW& :HKX=PEDF& >K?G>N;<U&
i samotnie oczekuje na dziecko/ wychowuje dziecko.

-KG^GKGPDBA&:HP:;N&;NX&H:&>K:BGJ@<U&?AJLAHABCDEDF&>:HP:;?GPNG&JUAON^NJADBN&>GK;:PGOW&\GHED?PGS:&
U&?AJKG;NG&W\NGBX@P:QDN&NP@GK>GK;:PAOPEDFY
4GOG\& >KG^GKGPDBN& BG;@& >:HPNG;NGPNG& BAJ:QDN& W;LWS& QUNAHD?:PEDF& PA& K?GD?& >ADBGP@A& a\YNPY& J:=NG@E&
U&:JKG;NG&DNCMEI&>:K:HWI&>:L:SWI&U&@E\&U&;?D?GS<OP:QDN&? ?AJKG;W&KE?EJA&:J:L:>:K:H:UGS:cY
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;>AKDNA&UUY&?AJKG;NG
2pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&UUY&?AJKG;NGY
4GOG\& KGAON?ADBN& >K:BGJ@W&UG& U;><L>KADE& ?& BGHP:;@JA\N& A\=WOA@:KEBPGB& :>NGJN& ;>GDBAON;@ED?PGB& BG;@&
G^GJ@EUPNGB;?G& UEJ:K?E;@APNG& & >:@GPDBALW& JAHKE& \GHED?PGB`& ?A;:=<U& O:JAO:UEDF`;>K?X@:UEDF&
AOS.
'PN:;J:HAUDA& OW=& >AK@PGK& BG;@& >:H\N:@G\& OGD?PND?E\& QUNAHD?CDE\& W;LWSN& ?HK:U:@PG& U& ?AJKG;NG&
"(/&a>:;NAHA&J:P@KAJ@&?&-LA@PNJNG\cY&

0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;><L>KADE&?&BGHP:;@JA\N&"(/
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;><L>KADX&?&BGHP:;@JA\N&"(/Y
Preferencja HOA& >K:BGJ@<UI& J@<KG& ?AJLAHABC& PAUNC?APNG& >AK@PGK;@UA& ? jednostkami
(-/`-4-#`:KSAPN?ADBA\N& >:?AK?CH:UE\N`>AK@PGKA\N& ;>:LGD?PE\N& U ;?D?GS<OP:QDN& U& ?AJKG;NG&
;>KAU:UAPNA& :>NGJN& PAH& J:=NG@C& N H?NGDJNG\& U& :JKG;NG& :J:L:>:K:H:UE\I& @BY& & U& :JKG;NG& DNCMEI&
>:K:HWI&>:L:SW&:KA?&PAH&P:U:K:HJNG\Y&
0 pkt T >K:BGJ@& PNG& ?AJLAHA& >AK@PGK;@UA& ?& BGHP:;@JA\N& (-/`-4-#`:KSAPN?ADBA\N&
>:?AK?CH:UE\N`>AK@PGKA\N&;>:LGD?PE\N
1 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& >AK@PGK;@U: ?& BGHPC& BGHP:;@JC& (-/`-4-#`:KSAPN?ADBC& >:?AK?CH:UC`&
>AK@PGKG\&;>:LGD?PE\
2 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHA& >AK@PGK;@U: ?& UNXDGB& PNM& BGHPC& BGHP:;@JC& (-/`& -4-#`>AK@PGKA\N&
;>:LGD?PE\N`& :KSAPN?ADBA\N& >:?AK?CH:UE\NI& U& @E\ z :KSAPN?ADBC& >:?AK?CH:UC& KG>KG?GP@WBCDC&
0 lub 1 lub 2 NP@GKG;E& >ADBGP@<U& N& >:;NAHABCDCI& D:& PAB\PNGB& HUWOG@PNG& H:QUNAHD?GPNG& U& ?AJKG;NG& ;>KAU:UAPNA&
:>NGJN&PAH&J:=NG@C&&&&&& N&H?NGDJNG\&U&:JKG;NG&:J:L:>:K:H:UE\Y
pkt
';JA?APG&>:H\N:@E&PAOGME&HG^NPN:UARI&BAJ:l
!
OPS/PCPR T BGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&;E;@G\W&>:\:DE&;>:LGD?PGB&UEJ:PWBCDG&?AHAPNA&>:\:DE&
;>:LGD?PGB& PA& >:?N:\NG& S\NPE`>:UNA@W& ?S:HPNG& ?& W;@AUC& ?& HPNA& 86& \AKDA& 677kKY& :& >:\ocy
;>:LGD?PGB&
!
(KSAPN?ADBA& -:?AK?CH:UA& T podmiot rozumiany zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
JUNG@PNA&677m&KY&:&H?NALAOP:QDN&>:ME@JW&>W=OND?PGS:&&N&:&U:O:P@AKNADNG&
!
-AK@PGK& ;>:LGD?PE& T -AK@PGK& ;>:LGD?PE& a:KSAPN?ADBA& >:?AK?CH:UAI& ?UNC?GJ& >KAD:HAUD<U,
?UNC?GJ& >KAD:UPNJ<UcI& KG>KG?GP@WBCDE& NP@GKG;E& N& ?K?G;?ABCDE& >OAD<UJN& >:H;@AU:UGB& :>NGJN&
?HK:U:@PGB& K:?W\NAPG& ?S:HPNG& ?& HG^NPNDBC& ?AUAK@C& U& W;@AUNG& ?& HPNA& 8i& JUNG@PNA& 6788& KY&
:&H?NALAOP:QDN&OGD?PND?GB&a
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
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Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
LP
1

9.

Nazwa kryterium
2

'PN:;J:HAUDA&OW=&>AK@PGK&BG;@&>:H\N:@G\&UEJ:PWBCDE\&
H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&
zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na
podstawie zawartej umowy z -LA@PNJNG\.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W&?&NPNDBA@EUA\N&
10. zaplanowanymi w ramach programu SSD.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPEDF ?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&
11.
VK<HGLY

-K:BGJ@&U&D:&PAB\PNGB&h7n&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&
12. ?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\Y

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE Waga Punktacja
3
4
5

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

1

2

Wniosek
o dofinansowanie

2

Wniosek
o dofinansowanie

2

Definicja
6

0 lub 1
pkt

Celem realizacji projeJ@W& ?& WH?NALG\& -(!& BG;@& G^GJ@EUPNGB;?G& UEJ:K?E;@APNG& >:@GPDBALW& JAHKE&
\GHED?PGB`?A;:=<U& O:JAO:UEDF`;>K?X@:UEDF& -(!Y& 'PN:;J:HAUDA& OW=& >AK@PGK& BG;@& >:H\N:@G\&
UEJ:PWBCDE\& H?NALAOP:QR& OGD?PND?C& WH?NGOABCDE\& QUNAHD?Gf& :>NGJN& ?HK:U:@PGB& U& K:H?ABW&
podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy z -LA@PNJNG\.
0 pkt - 'PN:;J:HAUDA& OW=& >AK@PGK& PNG& BG;@& >:H\N:@G\& UEJ:PWBCDE\& H?NALAOP:QR& OGD?PND?C&
WH?NGOABCDE\&QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&&&U&K:H?ABW&>:H;@AU:UA&:>NGJA&?HK:U:@PA
1 pkt - Wnioskodawca lub partner BG;@&>:H\N:@G\&UEJ:PWBCDE\&H?NALAOP:QR&OGD?PND?C&WH?NGOABCDE\&
QUNAHD?Gf&:>NGJN&?HK:U:@PGB&&U&K:H?ABW&>:H;@AU:UA&:>NGJA&?HK:U:@PA

0 lub 5
pkt

W KA\ADF& >K?GDNUH?NALAPNA& HG>:>WOADBNI& JKE@GKNW\& \A& PA& DGOW& >KG\N:UAPNG& >K:BGJ@<U&
?AJLAHABCDEDF&H?NALAPNA&;><BPG&?&?AL:MGPNA\N&-K:SKA\W&//%I&U&KA\ADF&-AJNG@W&111&(>NGJA&ML:=J:U:przedszkolna.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QDN&?&PAK?XH?NA\N&?A>OAnowanymi w ramach programu
//%I&-AJNG@&111&(>NGJA&ML:=J:U:-przedszkolna
5 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QR&?&PAK?XH?NA\N&?A>OAP:UAPE\N w ramach programu SSD,
>AJNG@&111&(>NGJA&ML:=J:U:-przedszkolna.

0, 1 lub3
pkt

0 lub 5
pkt

116

'& DGOW& ?UNXJ;?GPNA& G^GJ@EUP:QDN& >K:UAH?:PEDF& NP@GKUGPDBN& >KG^GK:UAPG& =XHC& & >K:BGJ@E&
?AJLAHABCDG& J:\>OG\GP@AKP:QR& ?& NPPE\N& >K?GH;NXU?NXDNA\N& U;><L^NPAP;:UAPE\N& ?G& QK:HJ<U& p*I&
JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY&
'AKWPJNG\& J:PNGD?PE\& H:& :JKGQOGPNA& H?NALAf& `>K:BGJ@<w jako komplementarne jest ich
W?W>GLAPNABCDE&;NX&DFAKAJ@GKI&UEJOWD?ABCDE&>:UNGOAPNG&;NX&H?NALAfY&
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QDN&?&NPPE\N&>K?GH;NXU?NXDNA\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&
QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY
1 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QR& ?& BGHPE\& >K?GH;NXU?NXDNG\& U;><L^NPAP;:UAPE\& ?G&
QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGL
3 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHA& J:\>OG\GP@AKP:QR& ?& D:& PAB\PNGB& HU:\A& & >K?GH;NXU?NXDNA\N&
U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&p*I&JKAB:UEDF&OW=&NPPEDF&VK<HGLY
'>K:UAH?GPNG& JKE@GKNW\& UEPNJA& ?& J:PNGD?P:QDN& :;NCSPNXDNA& :JKGQO:PEDF& UAK@:QDN& U;JAVPNJA&
>K:HWJ@WY& %G^NPNDBA& :;<=& ?ASK:M:PEDF& W=<;@UG\& OW=& UEJOWD?GPNG\& ;>:LGD?PE\& ?S:HPNG& ?& M(GJ$*
8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*[10*\0*,=>]-2020. Zakres EFS.
0 pkt T projekt ?AJLAHA&U;>AKDNG&HOA&>K?GH\N:@:UGB&SKW>E&PA&>:?N:\NG&>:PNMGB&h7&nY
5 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&HOA&>K?GH\N:@:UGB&SKW>E&PA&>:?N:\NG&K<UPE\&OW=&UEM;?E\&h7&nY

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
LP
1

Nazwa kryterium
2

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
R=SHJB(EGTB=U;KDE Waga Punktacja
3
4
5

Definicja
6

';>AKDNG&HOA&QKGHPNDF&\NA;@&BG;@&KGAON?ADBC&BGHPGS:&?&>WPJ@<U Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR)
N&H:@ED?E&\NA;@&>:UEMGB&67&@E;Y&\NG;?JAfD<U&:KA?&\NA;@&>:UEMGB&8i&@E;Y&\NG;?JAfD<U&=XHCDEDF&
;@:ONDA\N&>:UNA@<U&?&UELCD?GPNG\&\NA;@&U:BGU<H?JNDFY&.N;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&U;JA?APA&BG;@&U&
?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast
ON;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&@KADCDEDF&^WPJDBG&;>:LGD?P:-S:;>:HAKD?G&&U;JA?APA&&BG;@&&U&&?ALCD?PNJW&&PK&&6&&
do wspomnianego dokumentu. Dokument pn. DelimiJ"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*
GC.#A%&'.-gospodarcze ;@AP:UN&?ALCD?PNJ&H:&KGSWOA\NPW&J:PJWK;WY

-K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&
13. U&&;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&
;>:LGD?P:-gospodarcze.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0, 2 lub 4
pkt

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&:=BXDNA&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&
U&&;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:-gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&;>:QK<H&\NA;@&
wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&@KADCDG&^WPJDBG&
;>:LGD?P:-S:;>:HAKD?G&;>:QK<H&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&H:JW\GP@W&>PY&Delimitacja
F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze.
-WPJ@E&;W\WBC&;NX&?A&UEBC@JNG\&;E@WADBNI&SHE&?&ON;@E&\NA;@&U;JA?APEDF&U ?ALCD?PNJW&PK 1 oraz listy
miast wskazanych U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*
GC.#A%&'.-gospodarcze wybrano to samo miasto.
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+Q(-"&+"#$%$+)'(m("-+()+(fgPh-2020
&6$%5"'4.'(2-+9%436'
- KRYTERIA ]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
+V(C=EB=LW>WBX;

n&&&(&GW>\=;KD;(?CBJ>KIG;

0IE;J;GE>

mOf()JZKI>GE>(?CBJ>KIG>
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium W/B

1

2

3

4

-K:BGJ@&?AJLAHA&PA&?AJ:fD?GPNG&BGS:&KGAON?ADBN&:;NCSPNXDNG&JKE@GKNW\&
G^GJ@EUP:QDN&;>:LGD?PGB&PA&>:?N:\NG&\NPN\W\&mkn&U&:HPNG;NGPNW&H:l&
- :;<=&OW=&QK:H:UN;J&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\I
1.

- :;<=&:&?PAD?PE\&;@:>PNW&PNG>GLP:;>KAUP:QDNI&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNC&
NP@GOGJ@WAOPC&:KA?&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&;>K?XM:PE\NY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

-K:BGJ@&?AJLAHA&PA&?AJ:fD?GPNG&BGS:&KGAON?ADBN&:;NCSPNXDNG&JKE@GKNW\&
G^GJ@EUP:QDN&?A@KWHPNGPN:UGB&U&:HPNG;NGPNW&H:l&
2.
-

:;<=&OW=&QK:H:UN;J&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&
;>:LGD?PE\&PA&>:?N:\NG&minimum 22%,
:;<=&:&?PAD?PE\&;@:>PNW&PNG>GLP:;>KAUP:QDNI&:;<=&?&
PNG>GLP:;>KAUP:QDNC&NP@GOGJ@WAOPC&:KA?&:;<=&&?&
PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&;>K?XM:PE\N&PA&>:?N:\NG&\NPN\W\&86%.
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Definicja
5
*^GJ@EUP:QR&;>:LGD?PA&BG;@&\NGK?:PA&UQK<H&:;<=&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&
;>:LGD?PE\& :KA?& UQK<H& :;<=& :& ?PAD?PE\& ;@:>PNW& PNG>GLP:;>KAUP:QDNI& :;<=& ?&
PNG>GLP:;>KAUP:QDNC& NP@GOGJ@WAOPC& N& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& ;>K?XM:PE\NI& J@<KG&
;J:K?E;@ALE& ?& W;LWS& AJ@EUPGB& NP@GSKADBN& :& DFAKAJ@GK?G& ;>:LGD?PE\& OW=& GHWJADEBPE\& OW=&
zdrowotnym.
*^GJ@EUP:QR& ;>:LGD?PA& :HP:;N& ;NX& H:& :H;G@JA& WD?G;@PNJ<U& >K:BGJ@WI& J@<K?E& >:& ?AJ:fD?GPNW&
WH?NALW& U& >K:BGJDNG& H:J:PAON& >:;@X>W& U& >K:DG;NG& AJ@EUN?ADBN& ;>:LGD?P:-zatrudnieniowej i
?\PNGB;?GPNA&HE;@AP;W&H:&?A@KWHPNGPNA&OW=&>:HBXON&HAO;?C&AJ@EUN?ADBXY&*^GJ@EUP:QR&;>:LGD?PA&
\NGK?:PA&BG;@&UQK<H&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WI&J@<K?E&?AJ:fD?EON&WH?NAL&U&>K:BGJDNG&U?SOXHG\&NDF&
;E@WADBN&U&\:\GPDNG&K:?>:D?XDNA&WH?NALW&U projekcie.
/?D?GS<L:UG& UAKWPJN& H:@ED?CDG& ;>:;:=W& >:\NAKW& N& UGKE^NJADBN& JKE@GKNW\& G^GJ@EUP:QDN&
;>:LGD?PGB& ?S:HPNG& ?& Wytycznymi w zakresie realizacji C+&A-G(S8&(SQ* 8* .NG&"+&A* 8#$%&A'("*
GC.#A%&'AR.* (* &8"O%&"'("* 6NDGJ8"* &* 89).+&9GJ"'(AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6*
/C.#A%&'AR.* (* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* [.&8.H6* [AR(.'"O'AR.* '"* O"J"* ,=>]-2020 oraz
KGSWOA\NPG\&J:PJWK;W`>K:DGHWKC&>:?AJ:PJWK;:UCY
Kryterium jG;@&=AHAPG&:;:=P:&HOA&JAMHGB&?&UE\NGPN:PEDF&SKW>Y
*^GJ@EUP:QR& ?A@KWHPNGPN:UA& BG;@& \NGK?:PA& UQK<H& :;<=& ?ASK:M:PEDF& W=<;@UG\& OW=&
UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\&:KA?&UQK<H&:;<=&:&?PAD?PE\&;@:>PNW&PNG>GLP:;>KAUP:QDNI&:;<=&?&
PNG>GLP:;>KAUP:QDNC& NP@GOGJ@WAOPC& N& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& ;>K?XM:PE\NI& J@<KG&
;J:K?E;@ALE&?&W;LWS&AJ@EUPGB&NP@GSKADBN&: charakterze zawodowym.
*^GJ@EUP:QR& ?A@KWHPNGPN:UA& :HP:;N& ;NX& H:& :H;G@JA& WD?G;@PNJ<U& >K:BGJ@WI& J@<K?E& >:HBXON&
zatrudnienie.
/?D?GS<L:UG& UAKWPJN& H:@ED?CDG& ;>:;:=W& >:\NAKW& N& UGKE^NJADBN& JKE@GKNW\& G^GJ@EUP:QDN&
zatrudnieniowej zgodnie z Wytycznymi w zakresie +A"O(&"%H(* C+&A-G(S8&(SQ* 8* .NG&"+&A*
8#$%&A'("* GC.#A%&'AR.* (* &8"O%&"'("* 6NDGJ8"* &* 89).+&9GJ"'(AF* P+.-)D8* 36+.CAHG)(AR.*
46'-6G&6*/C.#A%&'AR.* (*36+.CAHG)(AR.*46'-6G&6*[.&8.H6*[AR(.'"O'AR.* '"*O"J"*,=>]-2020 i
\9J9%&'9F(*8*&")+AG(A*+A"O(&"%H(*C+&A-G(S8&(SQ**&*6-&("#AF*P+.-)D8*36+.CAHG)(AR.*46'-6G&6*
/C.#A%&'AR.* 8* .NG&"+&A* +9')6* C+"%9* '" lata 2014-2020 oraz regulaminem
J:PJWK;W`>K:DGHWKC&>:?AJ:PJWK;:UCY

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
!BUC>W>GKD;( WB( XLBH=bYGEBGL( I>?W;X( >T><WSX( AKI>GE;( ?Eb( k( <?IW;JK>GE;O( +CE?(
<BUC>W>GKDE( I;XE>=;( D;?GB( B<=>VaBG>( X;=AG<E8( <WS=>( CBXEGE>G( ?C>JGE;d( AKI>?WGE<(
C=BD><WA(AYE>\;DZKL(?Eb(B(G;YLKE>(<BUC>W>GKDE8(WDO(XLKI>=CADZKZ(EGTB=U;KDb(B(
>T><W;K[( AKI>GE;( ?Eb( Ha; danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
)L<;ILX;d( G;a>cL( XLJZKIGE>( <BUC>W>GKD>( B?EZ\GEbW>( X( XLGE<A( EGW>=X>GKDE(
%A=BC>D?<E>\B(FAGHA?IA(2CBJ>KIG>\BO(
F;<W(G;YLKE;(<BUC>W>GKDE(YbHIE>(X>=LTE<BX;GL(X(=;U;K[(G;?WbCADZKLK[(>W;CSX@(
a) ETAP I M Zakres M zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w
=>\Aa;UEGE>( <BG<A=?A( \=ACL( HBK>aBX>D( HB( BYDbKE;( X?C;=KE>U( B=;I( XLY=;GE>( BY?I;=A(
EGW>=X>GKDE(%F28(<WS=L(YbHIE>(CBHH;GL(BK>GE>8(
b) ETAP II M Wzorzec M zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie
<BG<A=?A( ?W;GH;=HA( XLU;\;l8( WDO( >T><WSX( AKI>GE;( ?Eb8( <WS=>( B?EZ\GZ( AKI>?WGEKL( X(
XLGE<A(C=I>C=BX;HIBGLK[(HIE;J;l(C=BD><WBXLK[8(
c) ETAP III M Ocena M C=I>C=BX;HI>GE>(X>=LTE<;KDE(G;(CBH?W;XE>(BC=;KBX;GLK[(<=LW>=ESX(
BK>GL(CB(I;<BlKI>GEA(X?C;rcia udzielanego danej osobie,
d) ETAP IV M -B=SXG;GE>( M CB=SXG;GE>( AIL?<;GLK[( XLGE<SX( >W;CA( &&&( iBK>G;j( I(
C=ILDbWLUE(XLU;\;GE;UE(iB<=>VaBGLUE(G;(>W;CE>(&&(>T><W;UE(AKI>GE;(?Ebj(CB(I;<BlKI>GEA(
wsparcia udzielanego danej osobie.
3.

';>AKDNG&:;<=&J:K?E;@ABCDEDF&?&W;LWS&AJ@EUPGB&NP@GSKADBN&:&DFAKAJ@GK?G&
GHWJADEBPE\&:=ONSA@:KEBPNG&?AJ:fD?:PG&BG;@&nabyciem kompetencji lub
uzyskaniem kwalifikacji.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

6;YLW>( <BUC>W>GKD>( UA?IZ YLd( CBWXE>=HIBG>( BHCBXE>HGEU( HB<AU>GW>U( E <;cHB=;IBXB(
YbHZ( X>=LTE<BX;G>( CBC=I>I( BHCBXE>HGE>( ?C=;XHI>GE>( C=IL?XBDBG>D( XE>HIL( KIL(
<BUC>W>GKDEO( );=AG<E>U( G;YLKE;( <BUC>W>GKDE( D>?W( I=>;aEIBX;GE>( X?IL?W<EK[( >W;CSX(
G;YLKE;(<BUC>W>GKDE(iI>?W;X(>T><WSX(AKI>GE;(?Eb). Wnioskodawca
X>( XGEB?<A( B( HBTEG;G?BX;GE>( UA?E( BCE?;d( ?W;GH;=H( XLU;\;l( i>T><WL( AKI>GE;( ?Eb8( <WS=>(
B?EZ\GZ(AKI>?WGEKL(?I<Ba>GE;j(E(?CB?SY(X>=LTE<;KDE(G;YLKE;(<BUC>W>GKDE(i>\I;UEG(
I>XGbW=IGL8(W>?W8(=BIUBX;(BK>GE;DZK;8(EWHOj
Walidacja T wieloetapowy proces sprawdzania, czy - PNG?AOGMPNG& :H& ;>:;:=W& WD?GPNA& ;NX& T
G^GJ@E& WD?GPNA& ;NX& UE\ASAPG& HOA& HAPGB& JUAON^NJADBN& ?:;@ALE& :;NCSPNX@GY& 'AONHADBA& >:>K?GH?A&
DGK@E^NJ:UAPNGY& 'AONHADBA& :=GB\WBG& NHGP@E^NJADBX& N& H:JW\GP@ADBX& >:;NAHAPEDF& G^GJ@<U&
WD?GPNA&;NX&:KA?&NDF&UGKE^NJADBX&U&:HPNG;NGPNW&H:&UE\ASAf&:JKGQO:PEDF&HOA&JUAON^NJADBNY&&
Kwalifikacje PAOGME& K:?W\NGRI& BAJ:& ^:K\AOPE& UEPNJ& :DGPE& N& UAONHADBNI& J@<KE& W?E;JWBG& ;NX& U&
;E@WADBNI&JNGHE&ULAQDNUE&:KSAP&W?PABGI&MG&HAPA&:;:=A&:;NCSPXLA&G^GJ@E&WD?GPNA&;NX&;>GLPNABCDG&
:JKGQO:PG&;@APHAKHEY&-:UEM;?G&PA;@C>N&>:>K?G?&DGK@E^NJADBXY
Certyfikowanie @:& >K:DGHWKAI& U&UEPNJW&J@<KGB& :;:=A& WD?CDA& ;NX& :@K?E\WBG& :H&W>:UAMPN:PGB&
NP;@E@WDBN& ^:K\AOPE& H:JW\GP@& ;@UNGKH?ABCDEI& MG& :;NCSPXLA& :JKGQO:PC& JUAON^NJADBXY&
4GK@E^NJ:UAPNG& PA;@X>WBG& >:& UAONHADBNI& U& UEPNJW&UEHAPNA& >:?E@EUPGB& HGDE?BN& ;@UNGKH?ABCDGBI&
MG&U;?E;@JNG&G^GJ@E&WD?GPNA&;NX&UE\ASAPG&HOA&HAPGB&JUAON^NJADBN&?:;@ALE&:;NCSPNX@GY&
!A;AHE& H:@ED?CDG& ;>:;:=W& HG^NPN:UAPNA& N& \:PN@:K:UAPNA& ^AJ@W& W?E;JNUAPNA& JUAON^NJADBN&
?:;@APC&:JKGQO:PG&U&KGSWOA\NPNG&J:PJWK;W`>K:DGHWK?G&>:?AJ:PJWK;:UGBY&
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
Na etapie oceny projektu doJ:PEUAPA& =XH?NG& UGKE^NJADBA& ;>:;:=W& W?PAPNA& JUAON^NJADBN& @BY&
W?PAPNG&HAPGS:&H:JW\GP@W&?A&>:@UNGKH?ABCDE&W?E;JAPNG&JUAON^NJADBNY&

53.

4.

-KADA&;:DBAOPA&PNG&UE;@X>WBG&&;A\:H?NGOPNG&BAJ:&NP;@KW\GP@&AJ@EUPGB&NP@GSKADBN&:&
DFAKAJ@GK?G&;>:LGD?PE\Y
)GHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&>:\:DE&;>:LGD?PGBI&:&J@<KEDF&\:UA&U&W;@AUNG
?&HPY&86Y7mY677mKY&:&>:\:DE&;>:LGD?PGB&PNG&\:SC&UHKAMAR&;A\:H?NGOPNG&
NP;@KW\GP@<U&AJ@EUN?ADBN&?AU:H:UGBY&

]G?U?SOXHPE

]N:KCD&>:H&WUASX&J:\>OGJ;:U:QR&U;>AKDNA&>K:BGJ@E&:=GB\WBCDG&UELCD?PNG&>KADX&;:DBAOPC&PNG&
;C&>K?EB\:UAPG&H:&H:^NPAP;:UAPNAY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

'HKAMAPNG& @EDF& NP;@KW\GP@<U& & U& KA\ADF& >K:BGJ@<U& BGHP:;@GJ& :KSAPN?ADEBPEDF& >:\:DE&
;>:LGD?PGB& BG;@& & \:MONUG& UELCD?nie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji
zawodowej.

Wniosek
o dofinansowanie

5.

-K:DG;&U;>AKDNA&:;<=I&K:H?NPI&QK:H:UN;J&N&O:JAOPEDF&;>:LGD?P:QDN&?ASK:M:PEDF&
W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\&:H=EUA&;NX&U&:>AKDNW&
:&QDNGMJX&KGNP@GSKADBN&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

xDNGMJA& KGNP@GSKADBN& BG;@& @U:K?:PA& NPHEUNHWAOPNG& HOA& JAMHGB& :;:=EI& K:H?NPEI& QK:H:UN;JA& OW=&
O:JAOPEDF& ;>:LGD?P:QDN& ?& WU?SOXHPNGPNG\& HNASP:?E& ;E@WADBN& >K:=OG\:UGBI& ?A;:=<UI&
>:@GPDBALW, predyspozycji oraz potrzeb.

6.

Zachowanie trwAL:QDN&&>:H\N:@<U&W@U:K?:PEDF&?G&QK:HJ<U&*j/Y&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

]AHA& ;NX& D?E& ?A>GUPN:P:& ?A;@:;:UAPNG& \GDFAPN?\<U& SUAKAP@WBCDEDF& @KUAL:QR& >:H\N:@<U&
W@U:K?:PEDF&?G&QK:HJ<U&*j/&>:&?AJ:fD?GPNW&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&:=GB\WBCDC&D:&PAB\PNGB&okres
:H>:UNAHABCDE&:JKG;:UN&KGAON?ADBN&>K:BGJ@WY

7.

oNPN\W\&67n&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@W&=XHC&;@AP:UNLE&:;:=E&?&
PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

%G^NPNDBA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& ?S:HPNG& ?& Wytycznymi w zakresie realizacji zasady
+D8'.P%(*G&"'G*(*'(A-9G)+9F('"%H(I*8*J9F*-.GJSC'.P%(*-O"*.GDN*&*'(ACA#'.GC+"8'.P%("F(*.+"&*
&"G"-9*+D8'.P%(*G&"'G*).N(AJ*(*FSV%&9&'*8*+"F"%7*T6'-6G&9*6'(H'9%7*'"*O"J"*,=>]-2020 oraz
M(GJ$*8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*[10*\0*,=>]-2020. Zakres EFS.
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!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6

1.

Projekt realizowany w partnerstwie wielosektorowym
a;>:LGD?PE\I&>KEUA@PE\I&>W=OND?PE\cY

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-2 pkt

2.

-K:BGJ@&U&DAL:QDN&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&\NG;?JAfD<U&S\NP&:&UE;:JN\&
U;JAVPNJW&W=<;@UA& obliczanym wg metody wzorca rozwoju i corocznie
AJ@WAON?:UAPE\&>K?G?&#GSN:PAOPE&(QK:HGJ&-:ON@EJN&/>:LGD?PGB&U&(>:OW&
aUGHLWS&AJ@WAOPGS:&KA>:K@W&H:;@X>PGS:&U&HPNW&:SL:;?GPNA&J:PJWK;WcY

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 5 pkt

3.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&HU<DF&SKW>&:;<=l&
- :&?PAD?PE\&OW=&W\NAKJ:UAPE\&;@:>PNW&PNG>GLP:;>KAUP:QDNI&
- ?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNC&;>K?XM:PC&:KA?&:;<=&?&?A=WK?GPNA\N&>;EDFND?PE\NI&U&
@E\&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNC&NP@GOGJ@WAOPC&N&:;<=&?&DAL:QDN:UE\N&
zaburzeniami rozwojowymi.

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-2 pkt

4.

oNPN\W\&m7n&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WI&J@<K?E&;J:K?E;@AON&?G&U;>AKDNA&
w ramach W;LWS&AJ@EUPGB&NP@GSKADBN&uzyska kwalifikacje.

Wniosek o
dofinansowanie

2

0 lub 3 pkt

#GAON?ADBA&>K:BGJ@<U&U&>AK@PGK;@UNG&>K?EP:;N&J:K?EQDN&?AK<UP:&U&A;>GJ@ADF&
BAJ:QDN:UEDF&BAJ&N&?UNC?APEDF&?G&;>KAUP:QDNC&?AK?AH?APNA&N&UHKAMAPNAY&
0 pkt T brak partnerstwa
1 pkt - partnerstwo dwusektorowe
2 pkt T partnerstwo trzysektorowe
p=<;@U:& BG;@& PABD?X;@;?E\& >:U:HG\& J:K?E;@APNA& ?G& QUNAHD?Gf& >:\:DE& ;>:LGD?PGB&
U& U:BGU<H?@UNG& :>:O;JN\& N& BGS:& :SKAPND?GPNG& BG;@& DGOG\& U;?GOJNDF& H?NALAf& ?& ?AJKG;W&
politEJN& ;>:LGD?PGB& ?PABHWBCDGB& ;NX& U& ;@KA@GSNN& K:?U:BW& U:BGU<H?@UA& :>:O;JNGS:Y&
';JAVPNJ& W=<;@UAI& :=OND?APE& US& \G@:HE& U?:KDA& K:?U:BW& BG;@& AJ@WAON?:UAPE& >K?G?&
#GSN:PAOPE& (QK:HGJ& -:ON@EJN& />:LGD?PGB& U& (>:OWI& D:& >:?UAOA& PA& APAON?:UAPNG&
GUGP@WAOPEDF&?\NAP&?ADF:H?CDEDF&U&>:;?D?GS<OPEDF&S\NPADF&(>:O;?D?E?PE&&U&;>:;<=&
KGSWOAKPEY& 0OA;E^NJADBA& S\NP& UGHLWS& U;JAVPNJA& W=<;@UA& BG;@& H:;@X>PA& U& H:JW\GPDNG&
#GSN:PAOPGS:&(QK:HJA&-:ON@EJN&/>:LGD?PGB&U&(>:OW&>PY&/J.C(AK*&"R+.VA'("*6NDGJ8AF*8*
woj. Opolskiem (wg aktualnego stanu), zamieszczonego na stronie internetowej:
www.ois.rops-opole.pl.
0 pkt T >K:BGJ@& PNG& BG;@& U& DAL:QDN& ;JNGK:UAPE& H:& \NG;?JAfD<U& S\NP& :& UE;:JN\&
U;JAVPNJW&W=<;@UAb
5 pkt T >K:BGJ@& BG;@& U& DAL:QDN& ;JNGK:UAPE& H:& \NG;?JAfD<U& S\NP& :& UE;:JN\& U;JAVPNJW&
W=<;@UAY
0 pkt T >K:BGJ@& PNG& ?AJLAHA& U;>AKDNA& HOA& MAHPGB& ?& SKW>& PA& >:?N:\NG& {& m7n& aOND?:PE& U&
;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@W
1 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&wsparcie dla jednej grupy na poziomie > 30% (liczony w stosunku
H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wc
2 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHA& U;>AKDNG& HOA& JAMHGB& ?& UUY& SKW>& PA& >:?N:\NG& {& m7n& aOND?:PE& U&
;@:;WPJW&H:&U;?E;@JNDF&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wc
Wprowadzenie 0UAON^NJADBG& PAOGME& K:?W\NGRI& BAJ:& ^:K\AOPE& UEPNJ& :DGPE& N& UAONHADBNI&
J@<KE& W?E;JWBG& ;NX& U& ;E@WADBNI& JNGHE& ULAQDNUE& :KSAP& W?PABGI& MG& HAPA& :;:=A& :;NCSPXLA&
G^GJ@E& WD?GPNA& ;NX& ;>GLPNABCDG& :JKGQO:PG& ;@APHAKHEY& -:UEM;?G& PA;@C>N& >:>K?G?&
DGK@E^NJADBXY
Certyfikowanie @:& >K:DGHWKAI& U& UEPNJW& J@<KGB& :;:=A& WD?CDA& ;NX& :@K?E\WBG& :H&
W>:UAMPN:PGB& NP;@E@WDBN& ^:K\AOPE& H:JW\GP@& ;@UNGKH?ABCDEI& MG& :;NCSPXLA& :JKGQO:PC&
JUAON^NJADBXY& 4GK@E^NJ:UAPNG& PA;@X>WBG& >:& UAONHADBNI& U& UEPNJW& UEHAPNA& >:?E@EUPGB&
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6
HGDE?BN& ;@UNGKH?ABCDGBI& MG& U;?E;@JNG& G^GJ@E& WD?GPNA& ;NX& UE\ASAPG& HOA& HAPGB& JUAON^NJADBN&
?:;@ALE&:;NCSPNX@GY&
!A;AHE&H:@ED?CDG&;>:;:=W&HG^NPN:UAPNA&N&\:PN@:K:UAPNA&^AJ@W&W?E;JNUAPNA&JUAON^NJADBN&
?:;@APC&:JKGQO:PG&U&KGSWOA\NPNG&J:PJWK;W`>K:DGHWK?G&>:?AJ:PJWK;:UGBY&
a etapie oceny projektu dok:PEUAPA&=XH?NG&UGKE^NJADBA&;>:;:=W&W?PAPNA&JUAON^NJADBN&@BY&
W?PAPNG&HAPGS:&H:JW\GP@W&?A&>:@UNGKH?ABCDE&W?E;JAPNG&JUAON^NJADBNY&

0 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHAI& MG& JUAON^NJADBG& W?E;JA& \PNGB& PNM& m7& n& WD?G;@PNJ<U& >K:BGJ@W&
aOND?:PE& U& ;@:;WPJW& H:& OND?=E& :;<=& ?ASK:M:PEDF& W=<;@UG\& OW=& UEJOWD?GPNG\&
;>:LGD?PE\&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&U&>K:BGJDNGcY&

3 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHAI& MG& JUAON^NJADBG& W?E;JA& \NPN\W\& m7& n& WD?G;@PNJ<U& >K:BGJ@W&
aOND?:PE& U& ;@:;WPJW& H:& OND?=E& :;<=& ?ASK:M:PEDF& W=<;@UG\& OW=& UEJOWD?GPNG\&
;>:LGD?PE\&:=BX@EDF&U;>arciem w projekcie).
'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:=BXDNA&U;>AKDNG\&SKW>E&?PABHWBCDGB&;NX&
U&;?D?GS<OPNG&@KWHPGB&;E@WADBN&PA&KEPJW&>KADEY&&

5.

Projekt ?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NY

Wniosek
o dofinansowanie

2

3 lub 5 pkt

%G^NPNDBA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& ?S:HPNG& ?& Wytycznymi w zakresie realizacji
&"G"-9* +D8'.P%(* G&"'G* (* '(A-9G)+9F('"%H(I* 8* J9F* -.GJSC'.P%(* -O"* .GDN* &*
'(ACA#'.GC+"8'.P%("F(* .+"&* &"G"-9* +D8'.P%(* G&"'G* ).N(AJ* (* FSV%&9&'* 8* +"F"%7*
funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz M(GJ$* 8G)"E'()D8* '"* C.&(.F(A* C+.HA)J6* [10*
WO 2014-2020. Zakres EFS.
3 pkt T PA&>:?N:\NG&UEM;?E\&PNM&67n&H:&>:?N:\W&\PNGB&PNM&i7n&aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&
OND?=E& :;<=&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\& OW=& UEJOWD?GPNG\& ;>:LGD?PE\& :=BX@EDF&U;>AKDNG\&
w projekcie),
5 pkt T PA& >:?N:\NG& K<UPE\& OW=& UEM;?E\& PNM& i7n aOND?:PE& U& ;@:;WPJW&H:& OND?=E& :;<=&
?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&U&>K:BGJDNGcY&
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6
0KE@GKNW\& :=GB\WBG& :;:=E& =NGKPG& ?AU:H:U:& U& \:\GPDNG& K:?>:D?XDNA& WH?NALW& U&
>K:BGJDNGI& J@<KG& :@K?E\ALE& U;>AKDNG& ?& *j/& U& KA\ADF& W;LWS& AJ@EUPGB& NP@GSKADBN& N& J@<KG&
>:;?WJWBC& >KADE& >:& :>W;?D?GPNW&>K:BGJ@W&a?& UELCD?GPNG\& :;<=I& J@<KG& PNG& WJ:fD?ELE& 89&
K:JW&MEDNA&U&DFUNON&UGBQDNA&H:&>K:BGJ@WcY

6.

-:UEMGB&ki% :;<=&=NGKPEDF&?AU:H:U:I&J@<K?E&;J:K?E;@AON&?G&U;>AKDNA&
w ramach W;LWS&AJ@EUPGB&NP@GSKADBN =XH?NG&>:;?WJNUAR&>KADE&>:&:>W;?D?GPNW&
projektu

%G^NPNDBA& :;<=& =NGKPEDF& ?AU:H:U:& ?S:HPNG& ?& M(GJ$* 8G)"E'()D8* '"* C.&(.F(A* C+.HA)J6*
RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

0 pkt M >K:BGJ@& ?AJLAHA, MG& :;:=E& =NGKPG& ?AU:H:U:I& J@<KG& =XHC& >:;?WJNUAR& >KADE& >:&
opus?D?GPNW& >K:BGJ@W& =XHC& ;@AP:UNR& }kin& :;<=& =NGKPEDF& ?AU:H:U:& WBX@EDF& U& SKW>NG&
:;<=& ?ASK:M:PEDF& W=<;@UG\& OW=& UEJOWD?GPNG\& ;>:LGD?PE\& :=BX@EDF& U;>AKDNG\& U&
projekcie.
5 pkt T PA&>:?N:\NG&UEM;?E\&PNM&kin aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&:;<=&=NGKPEDF&?AU:H:U:&
WBX@EDF&U& grupie :;<=&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\& OW=& UEJOWD?GPNG\& ;>:LGD?PE\& :=BX@EDF&
wsparciem w projekcie).
Kryterium obejmuje osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne w momencie
K:?>:D?XDNA& WH?NALW& U& >K:BGJDNGI& J@<KG& :@K?E\ALE& U;>AKDNG& ?& *j/& U& KA\ADF& W;LWS&
AJ@EUPGB&NP@GSKADBN&N&J@<KG&>:HBXLE&?A@KWHPNGPNG&>:&:>W;?D?GPNW&>K:BGJ@W&a?&UELCD?GPNG\&
:;<=I&J@<KG&PNG&WJ:fD?ELE&89&K:JW&MEDNA&U&DFUNON&UGBQDNA&H:&>K:BGJ@WcY

7.

-:UEMGB&6i% :;<=&=NGKPEDF&?AU:H:U:&:KA?&=G?K:=:@PEDFI&J@<K?E&;J:K?E;@AON&
ze wsparcia w ramach W;LWS&AJ@EUPGB&NP@GSKADBN podejmie zatrudnienie po
opuszczeniu projektu

%G^NPNDBA&:;<=&=NGKPEDF&?AU:H:U:&:KA?&:;<=&=G?K:=:@PEDF&?S:HPNG&?&M(GJ$*8G)"E'()D8*
na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

0 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHAI& MG& :;:=E& =NGKPG& ?AU:H:U: oraz osoby bezrobotneI& J@<KG&
>:HGB\C& ?A@KWHPNGPNG& >:& :>W;?D?GPNW >K:BGJ@W& =XHC& ;@AP:UNR& }6in& :;<=& =NGKPEDF&
zawodowo :KA?& :;<=&=G?K:=:@PEDF WBX@EDF&U& SKW>NG& :;<=&?ASK:M:PEDF& W=<;@UG\& OW=&
UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&U&>K:BGJDNGY
5 pkt T PA&>:?N:\NG&UEM;?E\&PNM&6in aOND?:PE&U&;@:;WPJW&H:&:;<=&=NGKPEDF&?AU:H:U:&
:KA?& :;<=& =G?K:=:@PEDF& WBX@EDF& U& SKW>NG :;<=& ?ASK:M:PEDF& W=<;@UG\& OW=&
UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&U&>K:BGJDNG).
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

2

0-2 pkt

6
(;:=E&OW=&K:H?NPE&?ASK:M:PG&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\l
a) :;:=E& OW=& K:H?NPE& J:K?E;@ABCDG& ?G& QUNAHD?Gf& ?& >:\:DE& ;>:LGD?PGB& ?S:HPNG
?&W;@AUC&?&HPNA&86&\AKDA&677k&KY&:&>:\:DE&;>:LGD?PGB&OW=&JUAON^NJWBCDG&;NX&
H:& :=BXDNA& U;>AKDNG\& >:\:DE& ;>:LGD?PGB& @BY& ;>GLPNABCDG& D:& PAB\PNGB& BGHPC&
?&>K?G;LAPGJ&:JKGQO:PEDF&U&AK@Y&s& W;@AUE&?&HPNA&86&\AKDA&677kKY&:&>:\:DE&
;>:LGD?PGBb
b) :;:=EI& :& J@<KEDF& \:UA& U& AK@Y& 8& W;@Y& 6& W;@AUE& ?& HPNA& 8m& D?GKUDA& 677mKY&
o zatrudnieniu socjalnym;
c)
:;:=E& >K?G=EUABCDG& U& >NGD?E& ?A;@X>D?GB& OW=& :>W;?D?ABCDG& >NGD?X& ?A;@X>D?C&
:KA?& K:H?NPE& >K?GMEUABCDG& @KWHP:QDN& U& >GLPNGPNW& ^WPJDBN& :>NGJWfD?:& T
UEDF:UAUD?EDFI& :& J@<KEDF& \:UA& U& W;@AUNG& ?& HPNA& e& D?GKUDA& 6788& KY
:&U;>NGKAPNW&K:H?NPE&N&;E;@G\NG&>NGD?E&?A;@X>D?GBb
d) :;:=E& PNGOG@PNGI& U:=GD& J@<KEDF& ?A;@:;:UAP:& QK:HJN& ?A>:=NGSAPNA&
N& ?UAOD?APNA& HG\:KAON?ADBN& N& >K?G;@X>D?:QDN& ?S:HPNG& ?& W;@AUC& ?& HPNA& 6h&
>AVH?NGKPNJA&8e96KY&:&>:;@X>:UAPNW&U&;>KAUADF&PNGOG@PNDFb
e) :;:=E& >K?G=EUABCDG& U& \L:H?NGM:UEDF& :QK:HJADF& UEDF:UAUD?EDF
i mL:H?NGM:UEDF&:QK:HJADF&;:DB:@GKA>NNI&:&J@<KEDF&\:UA&U&W;@AUNG&?&HPNA&s&
UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@Eb
f)
:;:=E& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNC& T :;:=E& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNC& U& K:?W\NGPNW&
'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&;?AP;&N&PNGHE;JKE\NPADBNI&U&
tE\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN&
;?AP;&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020;
g) K:H?NPE& ?& H?NGDJNG\& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNCI& :& NOG& D:& PAB\PNGB& BGHGP&
?& K:H?ND<U& OW=& :>NGJWP<U& PNG& >KADWBG& & ?G& U?SOXHW& PA& J:PNGD?P:QR&
;>KAU:UAPNA&:>NGJN&PAH&H?NGDJNG\&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNCb
h) :;:=EI& HOA& J@<KEDF& W;@AO:P:& 111& >K:^NO& >:\:DEI& ?S:HPNG& ?& W;@AUC& ?& HPNA& 67&
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
i)
osoby niesamodzielne;
j)
osoby bezdomne lub do@JPNX@G& UEJOWD?GPNG\& ?& H:;@X>W& H:& \NG;?JAf&
w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
\:PN@:K:UAPNA&>:;@X>W&K?GD?:UGS:&N&KGAON?ADBN&>K:SKA\<U&:>GKADEBPEDF&PA&
lata 2014-2020;
k) :;:=E&J:K?E;@ABCDG&?&-(&-|Y

8.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&:;<=&OW=&K:H?NP&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&
UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\&H:QUNAHD?ABCDEDF&UNGO:JK:@PGS:&UEJOWD?GPNA&
;>:LGD?PGS:&K:?W\NAPGS:&BAJ:&UEJOWD?GPNG&?&>:U:HW&UNXDGB&PNM&BGHPGB&?&
>K?G;LAPGJY

0 pkt T nieobejmowanie wspAKDNG\& :;<=& OW=& K:H?NP& ?ASK:M:PEDF& W=<;@UG\& OW=&
UEJOWD?GPNG\&?&>:U:HW&UNXDGB&PNM&8&>K?G;LAPJN&OW=&:=BXDNG&\PNGB&PNM&87n&UUY&SKW>E
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6
1 pkt T :=BXDNG&U;>AKDNG\&D:&PAB\PNGB&87n&N&>:PNMGB&m7n&:;<=&OW=&K:H?NP&?ASK:M:PEDF&
W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&?&>:U:HW&UNXDGB&PNM&8&>K?G;LAPJN
2 pkt T :=BXDNG&U;>AKDNG\&D:&PAB\PNGB&m7n&:;<=&OW=&K:H?NP&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&
UEJOWD?GPNG\&?&>:U:HW&UNXDGB&PNM&8&>K?G;LAPJN

Wniosek
o dofinansowanie
9.

10.

1

-K:BGJ@&J:\>OG\GP@AKPE&?&-K:SKA\G\&(>GKADEBPE\&-:\:D&|EUP:QDN:UA&
2014-2020.

'&>K:BGJDNG&?:;@ALE&UEJ:K?E;@APG K:?UNC?Ania wypracowane ?&WH?NALG\&
QK:HJ<U&*j/&U&KA\ADF&>K:SKA\<U&:>GKADEBPEDF&&na lata 2007-2013.

0 lub 4 pkt

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2 pkt

-KG^GKGPDBG& HOA& >K:BGJ@<U& ?AJLAHABCDEDF& :=BXDNG& U;>AKDNG\& :;<=& OW=& K:H?NP&
J:K?E;@ABCDEDF& ? -K:SKA\W& (>GKADEBPGS:& -:\:D& |EUP:QDN:UA& 678k-2020
U& ;?D?GS<OP:QDN& U& >:;@ADN& AJ@EUPGB& NP@GSKADBNI& A& ?AJKG;& U;>AKDNA& PNG& =XH?NG& >:UNGOAL&
H?NALAf&?&-(-|&U&KA\ADF&H?NALAf&@:UAK?E;?CDEDFY&&&
0 pkt T >K:BGJ@& PNG& ?AJLAHA& :=BXDNA& U;>AKDNG\& :;<=& OW=& K:H?NP& J:K?E;@ABCDEDF& ?&
-K:SKA\W&(>GKADEBPGS:&-:\:D&|EUP:QDN:UA&2014-2020;
4 pkt - >K:BGJ@& ?AJLAHA& :=BXDNG& U;>AKDNG\& :;<=& OW=& K:H?NP& J:K?E;@ABCDEDF& ?& -K:SKA\W&
(>GKADEBPGS:&-:\:D&|EUP:QDN:UA&678k-2020.
-KG^GKGPDBG&HOA&>K:BGJ@<UI&U&J@<KEDF&&?:;@ALE&UEJ:K?E;@APG&K:?UNC?APNA&UE>KAD:UAPG&?&
WH?NALG\& QK:HJ<U& *j/& U& KA\ADF& >K:SKA\<U& :>GKADEBPEDF& & PA& OA@A& 677s-2013 (np. w
KA\ADF& :=BXDNA& U;>AKDNG\& :;<=& OW=& K:H?NP& ?ASK:M:PEDF& W=<;@UG\& OW=& UEJOWD?GPNG\&
;>:LGD?PE\cI&U&;?D?GS<OP:QDN&UE>KAD:UAPG&U&KA\ADF&-K:SKA\W&(>GKADEBPGS:&0A>N@AL&
.WH?JN& :KA?& W\NG;?D?:PEDF& U& =A?NG& KG?WO@A@<U& U& KA\ADF& -K:SKA\W& 1PNDBA@EUE&
';><OP:@:UGB&*~p".Y
0 pkt T w projekcNG& PNG& ?:;@ALE& UEJ:K?E;@APG& K:?UNC?APNA& UE>KAD:UAPG& ?& WH?NALG\&
QK:HJ<U&*j/&U&KA\ADF&>K:SKA\<U&:>GKADEBPEDF&&PA&OA@A&677s-2013;
2 pkt - U&>K:BGJDNG&?:;@ALE&UEJ:K?E;@APG&K:?UNC?APNA&UE>KAD:UAPG&?&WH?NALG\&QK:HJ<U&
*j/&U&KA\ADF&>K:SKA\<U&:>GKADEBPEDF&&PA&OA@A&2007-2013.
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Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
+V(C=EB=LW>WBX;

n&&&(&GW>\=;KD;(?CBJ>KIG;

0IE;J;GE>

mO`()?C;=KE>(CBHUEBWSX(><BGBUEE(?CBJ>KIG>DO

Tryb wyboru konkursowy
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

1

1.

2.

3.

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium W/B

Definicja

2
#GAON?ADBA&>K:BGJ@W&&BG;@&?AUXM:PA&H:&@GKE@:KNW\&BGHPGS:&?&:=;?AK<UI&@BYl
-:=;?AKW&><LP:DPGS:&&a>:UNA@El&JOWD?=:K;JNI&=K?G;JNI&PA\E;L:U;JNI&:OG;JNcI
-:=;?AKW&QK:HJ:UGS:&(obszar 1: powiaty opolski, grodzki-miasto Opole, obszar 2: powiaty nyski,
prudnicki),
-:=;?AKW&>:LWHPN:UGS:&aSLW=D?EDJNI&JXH?NGK?Ef;J:-kozielski, krapkowicki, strzelecki).
('*/& ;JLAHA& UPN:;GJ& :& H:^NPAP;:UAPNGI& J@<KE& :=GB\WBG& U;>AKDNG\& a@GKGPI& SKW>E& H:DGO:UGc&
\NPN\W\&8&?&U;JA?APEDF&UEMGB&:=;?AK<UY
gA& @GKGPNG& & JAMHGS:& ?& U`U& :=;?AK<U& W;LWSN& U;>AKDNA& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& \:MG& QUNAHD?ER&
UELCD?PNG&BGHGP&>:H\N:@&`&('*/Y

3

4

5

]G?U?SOXHPE

W okresie programowania 2007-678m& H:J:PAP:& >:H?NALW& U:BGU<H?@UA&
:>:O;JNGS:& PA& m& :=;?AKE& \ABCD& PA& U?SOXH?NG& ;>GDE^NJX& JAMHGS:& ?& PNDF& :KA?&
?UNXJ;?GPNG&G^GJ@EUP:QDN&UEJ:K?E;@APNA&>:\:DE&>:>K?G?&WH?NGOGPNG&U;>AKDNA&
>K?G?&('*/&PA&JAMHE\&?&@EDF&:=;?AK<UY&
/>GLPNGPNG& >:UEM;?GS:& JKE@GKNW\& ?:;@APNG& ?UGKE^NJ:UAPG& PA& >:H;@AUNG&
?A>N;<U&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY

"JKGHE@ADBA& \NPN;@KA& ULAQDNUGS:& H;Y& ?A=G?>NGD?GPNA& ;>:LGD?PGS: HOA& U;?E;@JNDF& @E><U& W;LWS&
U;>AKDNA&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB

Projekt skierowany jest do grup docelowych z terenu danego obszaru, tj.:
- :=;?AKW&><LP:DPGS:&&a>:UNA@E&JOWD?=:K;JNI&=K?G;JNI&PA\E;L:U;JNI&:OG;JNcI
- :=;?AKW&QK:HJ:UGS:&a:=;?AK&8l&>:UNA@E&&:>:O;JNI&SK:H?JN-miasto Opole, obszar 2: powiaty nyski,
prudnicki),
- :=;?AKW&>:LWHPN:UGS:&aSLW=D?EDJNI&JXH?NGK?Ef;J:-kozielski, krapkowicki, strzelecki).

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHny
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]G?U?SOXHPE
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(& H:^NPAP;:UAPNG& >K:BGJ@W& \:SC& W=NGSAR& ;NX& 'PN:;J:HAUDE& >:;NAHABCDE&
PAB><VPNGB& & PA& H?NGf& >K?GH& HPNG\& & >:H>N;APNA& W\:UE& & :& H:^NPAP;:UAPNG&
AJKGHE@ADBX& \NPN;@KA& ULAQDNUGS:& H;Y& ?A=G?>NGD?GPNA& ;>:LGD?PGS:& HOA&
U;?E;@JNDF& @E><U& W;LWS& U;>AKDNA& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGBY& gNPNGB;?G& JKE@GKNW\&
zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu
>:>K?G?& ?L:M:PG& >K?G?& 'PN:;J:HAUDX& U& @KGQDN& UPN:;JW& :QUNAHD?GPNG& :&
?A\NAK?G& W?E;JAPNA& AJKGHE@ADBN& OW=& BGB& >:;NAHAPNWY& )GHP:D?GQPNG& UAKWPJNG\&
podpisania um:UE& :& H:^NPAP;:UAPNG& =XH?NG& >:;NAHAPNG& PAB><VPNGB& PA& H?NGf&
>K?GH&HPNG\&BGB&>:H>N;APNA&>K?G?&HAPE&('*/&AJKGHE@ADBN&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:&
H;Y&?A=G?>NGD?GPNA&;>:LGD?PGS:I&HOA&U;?E;@JNDF&@E><U&W;LWS&U;>AKDNA&GJ:P:\NN&
;>:LGD?PGBY
W okresie programowania 2007-678m& H:J:PAP:& >:H?NALW& U:BGU<H?@UA&
:>:O;JNGS:& PA& & m& :=;?AKE& \ABCD& PA& U?SOXH?NG& ;>GDE^NJX& JAMHGS:& ?& PNDFY&
Wsparcie w ramach KGAON?:UAPEDF&>K:BGJ@<U&>:UNPP:&?A@G\&=ER&JNGK:UAPG&
H:& SKW>& H:DGO:UEDF& ?& @GKGPW& JAMHGS:& & ?& @EDF& :=;?AK<UY& -:?U:ON& @:& PA&
skupienie wsparcia na zasobach ludzkich (osoby fizyczne T uczestnicy
>K:BGJ@<UcI& J@<KG& ?A\NG;?JWBCI& J:PDGP@KWBC& ;U<B& UAMPE& NP@GKG;& MEDN:UE&
a>KADWBCI&WD?C& ;NXc&PA&@GKGPNG&JAMHGS:&?&:=;?AK<U&:KA?&>:H\N:@ADF&GJ:P:\NN&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
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4.

'PN:;J:HAUDA& U& :JKG;NG& KGAON?ADBN& >K:BGJ@W&>K:UAH?N& =NWK:& >K:BGJ@W&aOW=& >:;NAHA& ;NGH?N=XI& ^NONXI&
HGOGSA@WKXI& :HH?NAL& D?E& NPPC& >KAUPNG& H:?U:O:PC& ^:K\X& :KSAPN?ADEBPC& c& PA& @erenie danego
obszaru, tj.:
- :=;?AKW&><LP:DPGS:&&a>:UNA@El&JOWD?=:K;JNI&=K?G;JNI&PA\E;L:U;JNI&:OG;JNc,
- :=;?AKW&QK:HJ:UGS:&a:=;?AK&8l&>:UNA@E&&:>:O;JNI&SK:H?JN-miasto Opole, obszar 2: powiaty nyski,
prudnicki),
- :=;?AKW&>:LWHPN:UGS:&a>:UNA@El&SLW=D?EDJNI&JXH?NGK?Ef;J:-kozielski, krapkowicki, strzelecki).

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

5.

oAJ;E\AOPA&UAK@:QR&>K:BGJ@W&HOA&:=;?AKW&><LP:DPGS:&UEP:;N&&k 215 777I77&?LY&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

6.

oAJ;E\AOPA&UAK@:QR&H:^NPAP;:UAPNA&&HOA&:=;?AKW&QK:HJ:UGS:&UEP:;N&&&9 m79&&iimI69&?L&U&&tym :
- dla obszaru 1: powiaty opolski, grodzki-miasto Opole T 3 686 iihIss&?L&
- dla obszaru 2: powiaty nyski, prudnicki T k&h68&eehIi8&?L.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

7.

oAJ;E\AOPA&UAK@:QR&>K:BGJ@W&HOA&:=;?AKW&>:LWHPN:UGS:&UEP:;N&k 009 777I77&?LY&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

8.

-K:BGJ@&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\Y

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

;>:LGD?PGB&H?NALABCDEDF&a>:;NAHABCDEDF&;NGH?N=Xc&PA&@GKGPNG&HAPGS:&:=;?AKWY&
/>GLPNGPNG& >:UEM;?GS:& Jryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
?A>N;<U&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY
.:JAON?ADBA& =NWKA& >K:BGJ@W& PA& @GKGPNG& BGHPGS:& ?& :=;?AK<U& >:?U:ON& PA&
?A>GUPNGPNG& WD?G;@PNJ:\& >K:BGJ@W& a:;:=E& ?ASK:M:PG& UEJOWD?GPNG\&
;>:LGD?PE\I&>:H\N:@E&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&>K:UAH?CDG&H?NALAOP:QR&PA&@GKGPNG&
BGHPGS:& ?& :=;?AK<Uc& WLA@UN:PGS:& H:;@X>W& H:& & JAHKE& >K:BGJ@WI& H:JW\GP@ADBNI&
=G?&J:PNGD?P:QDN&>:P:;?GPNA&J:;?@<U&H:BA?H<U&>:?A&:=;?AK&PAB=ONM;?EDF&\NA;@&
powiatowych.
Biuro projektu powinno z:;@AR&?O:JAON?:UAPG&PA&:=;?AKze realizacji projektu.
/>GLPNGPNG& >:UEM;?GS:& JKE@GKNW\& ?:;@APNG& ?UGKE^NJ:UAPG& PA& >:H;@AUNG&
?A>N;<U&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY
oAJ;E\AOPA& UAK@:QR& >K:BGJ@W& U& :HPNG;NGPNW& H:& HAPGS:& :=;?AKW& ?:;@ALA&
?K<MPND:UAPA&?G&U?SOXHW&PA&;>GDE^NJX&>:@K?G=&U&:=;?AK?G&U&?AJKG;NG&K:?U:BW&
GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGBY& -:H?NAL& QK:HJ<U& ?:;@AL& H:J:PAPE& U& :>AKDNW&&&&&&&&&&
:& APAON?X& OND?=E& :;<=& U& K:H?NPADF& :@K?E\WBCDEDF& QUNAHD?GPNA& ?& >:\:DE&
;>:LGD?PGBI& OND?=E& :;<=& =G?K:=:@PEDF& :KA?& OND?=E& >:H\N:@<U& GJ:P:\NN&
;>:LGD?PGB&H?NALABCDEDF&U&>:UNA@ADF&PA&@GKGPNG&HAPGS:&:=;?AKWY
oAJ;E\AOPA& UAK@:QR& >K:BGJ@W& U& :HPNG;NGPNW& H:& HAPGS:& :=;?AKW& ?:;@ALA&
?K<MPND:UAPA&?G&U?SOXHW&PA&;>GDE^NJX&>:@K?G=&U&:=;?AK?G&U&?AJKG;NG&K:?U:BW&
GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGBY& -:H?NAL& QK:HJ<U& ?:;@AL& H:J:PAPE& U& :>AKDNW&&&&&&&&&&
:& APAON?X& OND?=E& & :;<=& U& K:H?NPADF& :@K?E\WBCDEDF& QUNAHD?GPNA& ?& >:\:DE&
;>:LGD?PGBI& OND?=E& :;<=& =G?K:=:@PEDF& :KA? OND?=E& >:H\N:@<U& GJ:P:\NN&
;>:LGD?PGB&H?NALABCDEDF&U&>:UNA@ADF&PA&@GKGPNG&HAPGS:&:=;?AKWY
/>GLPNGPNG& >:UEM;?GS:& JKE@GKNW\& ?:;@APNG& ?UGKE^NJ:UAPG& PA& >:H;@AUNG&
?A>N;<U&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY
oAJ;E\AOPA& UAK@:QR& >K:BGJ@W& U& :HPNG;NGPNW& H:& HAPGS:& :=;?AKW& ?:;@ALA&
?K<MPND:UAPA&?G&U?SOXHW&PA&;>GDE^NJX&>:@K?G=&U&:=;?AK?G&U&?AJKG;NG&K:?U:Bu
GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGBY& & -:H?NAL& QK:HJ<U& ?:;@AL& H:J:PAPE& U& :>AKDNW&&&&&&&&&&
:& APAON?X& OND?=E& :;<=& U& K:H?NPADF& :@K?E\WBCDEDF& QUNAHD?GPNA& ?& >:\:DE&
;>:LGD?PGBI& OND?=E& :;<=& =G?K:=:@PEDF& :KA?& OND?=E& >:H\N:@<U& GJ:P:\NN&
;>:LGD?PGB&H?NALABCDEDF&U&>:UNA@ADF&PA&@erenie danego obszaru.
'& >K:BGJ@ADF& HOA& ('*/& :=;?AKW& ><LP:DPGS:& N& >:LWHPN:UGS:& & U;>AKDNG\
:=BX@EDF& ?:;@APNG& D:& PAB\PNGB& >:& ih7& :;<=& ?ASK:M:PEDF& W=<;@UG\& OW=&
UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\ ?&JAMHGS:&?&UUY&:=;?AK<UY
W projekciG& & HOA& ('*/& :=;?AKW&QK:HJ:UGS: U;>AKDNG\& :=BX@EDF&?:;@APNG& D:&
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najmniej:
- dla obszaru 1: powiaty opolski, grodzki T miasto Opole: 470 :;<=&
?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\,
- dla obszaru 2: powiaty nyski, prudnicki: 650 :;<=& ?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&
OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\Y&

9.

-K:BGJ@&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&>:H\N:@<U&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

10.

(JKG;&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&HOA&:=;?AKW&><LP:DPGS:&N&>:LWHPN:UGS:&&UEP:;N&&\NPY&mh&\-cy.
Okres realizacji projektu dla :=;?AKW&QK:HJ:UGS:&a?AK<UP:&:=;?AK&8&BAJ&N&:=;?AK&6c&UEP:;N&h7&\cy.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

11.

W ramach projektu OWES zapewnia udzielanie wsparcia doradczego m. in. w zakresie
UEJ:K?E;@APNA&?UK:@PEDF&NP;@KW\GP@<U&^NPAP;:UEDF`H:@ADBN&HOA&>K?GH;NX=N:K;@U&;>:LGD?PEDF&dla
H?NALABCDEDF&;><LH?NGOPN&;:DBAOPEDF&>:U;@ALEDF&OW=&U;>AK@EDF&U&>GK;>GJ@EUNG&^NPAP;:UGB&677s678m&:KA?&?A>GUPNAI&NM&&=XH?NG&U;><L>KAD:UAL&&?&>:QKGHPNJA\N&^NPAP;:UE\N&&:^GKWBCDE\N&
NP;@KW\GP@E&^NPAP;:UG&=G?>:QKGHPN:&>:H\N:@:\&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE
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%G^NPNDBA&:;<=&?ASK:M:PEDF&W=<;@UG\&OW=&UEJOWD?GPNG\&;>:LGD?PE\&?S:HPNG&
z M(GJ$*8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*[10*\0*,=>]-2020. Zakres EFS.
/>GLPNGPNG& >:UEM;?GS:& JKE@GKNW\& ?:;@APNG& ?UGKE^NJ:UAPG& PA& >:H;@AUNG&
?A>N;<U&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY
'& >K:BGJ@ADF& HOA& ('*/& :=;?AKW& ><LP:DPGS:& N& >:LWHPN:UGS:& & U;>AKDNG\&
:=BX@EDF& ?:;@APNG& D:& PAB\PNGB& -:& ki& >:H\N:@<U& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB&
?&JAMHGS:&?&UUY&:=;?AK<UY
W projekcie HOA& ('*/& :=;?AKW& QK:HJ:UGS:& U;>AKDNG\& :=BX@EDF& ?:;@APNG& D:&
najmniej:
dla obszaru 1: powiaty opolski, grodzki T miasto Opole: m9& >:H\N:@<U&
GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBI
dla obszaru 2: powiaty nyski, prudnicki: 52 podmioty ekonomii
;>:LGD?PGBY&
%G^NPNDBA& >:H\N:@W& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& ?S:HPNG& ?& M(GJ$* 8G)"E'()D8* '"*
poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
/>GLPNGPNG& >:UEM;?GS:& JKE@GKNW\& ?:;@APNG& ?UGKE^NJ:UAPG& PA& >:H;@AUNG&
?A>N;<U&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY
'& :HPNG;NGPNW& H:& :=;?AKW& ><LP:DPGS:& N& >:LWHPN:UGS:& =AHA& ;NXI& D?E&
UPN:;J:HAUDA& ?A>GUPNL& \NPN\AOPE& :JKG;& KGAON?ADBN& >K:BGJ@W& PA& >:?N:\NG& mh&
\NG;NXDEY&
CGOG\& ?A>GUPNGPNA& ;><BP:QDN& N& J:\>OG\GP@AKP:QDN& U;>AKDNA& BAJ& K<UPNGM&
DNCSL:QDN& U& H:;@X>NG& H:& W;LWS& U;>AKDNG& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& PA& :=;?AK?G&
QK:HJ:UE\I&>:HBX@:&HGDE?BX&:&&h7&\NG;NXD?PE\&:JKG;NG&KGAON?ADBN&U;>AKDNA&PA&
tym obszarze.
/>GLPNGPNG& >:UEM;?GS:& JKE@erium zostanie zweryfikowane na podstawie
?A>N;<U&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY
4GOG\& U>K:UAH?GPNA& PNPNGB;?GS:& JKE@GKNW\& BG;@& ?A>GUPNGPNG& QUNAHD?GPNA&
>K?G?&('*/&>K:^G;B:PAOPEDF&W;LWS&&PNG&@EOJ:&U&?AJKG;NG&QUNAHD?GPNA&U;>AKDNA&
=G??UK:@PGS:& AOG& @AJMG& & & NP^:K\:UAPNA& >K?GH;NX=N:K;@U& ;>:LGD?PEDF& aU& @E\&
;><LH?NGOPN& ;:DBAOPEDF& >:U;@ALEDF& U& >:>K?GHPN\& :JKG;NG& >K:SKA\:UAPNAc&
:& \:MONU:QDN& & J:K?E;@APNA& ?G& ?UK:@PEDF& NP;@KW\GP@<U& ^NPAP;:UEDF&&
U;>:\ASABCDEDF&K:?U<B&@EDF&>K?GH;NX=N:K;@UY&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

12.

'& KA\ADF& >K:BGJ@W& ('*/& SUAKAP@WBG& KGAON?ADBX& U;?E;@JNDF& @E><U& :>GKADBN& >K?GUNH?NAPEDF& H:&
wsparcia w trybie konkursowym.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

13.

0:\>OG\GP@AKP:QR&?&>K:BGJ@A\N&KGAON?:UAPE\N U&KA\ADF&H?NALAPNA&9Y6&WLCD?GPNG&;>:LGD?PGY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

OWES dla obs?AKW& ><LP:DPGS:& ?:=:UNC?WBG& & ;NX& QKGHPN:K:D?PNG& H:& :;NCSPNXDNA& U& KA\ADF&
KGAON?:UAPGS:&>K:BGJ@W&PNMGB&U;JA?APEDF&U;JAVPNJ<U&G^GJ@EUP:QDN:UEDFl
a) HOA& W;LWS& APN\ADBN& O:JAOPGB& aW;LWS& APN\ADEBPEDFc& N& W;LWS& K:?U:BW& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& aW;LWS&
inkubacyjnych):
i) U;JAVPNJ& 8l& OND?=A& SKW>& NPNDBA@EUPEDFI& J@<KG& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& & UE>KAD:UALE&
?AL:MGPNA&D:&H:&W@U:K?GPNA&>:H\N:@W&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&87b
ii) U;JAVPNJ& 6l& OND?=A& QK:H:UN;JI& J@<KG& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& >K?E;@C>NLE& H:& U;><OPGB&
realizacji przGH;NXU?NXDNA&\ABCDGS:&PA&DGOW&K:?U<B&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&8ib
14.

iii) U;JAVPNJ& ml& OND?=A& & \NGB;D& >KADE& W@U:K?:PEDF& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& HOA& :;<=I&
U;JA?APEDF&U&HG^NPNDBN&>K?GH;NX=N:K;@UA&;>:LGD?PGS:&87b

Wniosek
o dofinansowanie

iv) U;JAVPNJ& kl& OND?=A& :KSAPN?ADBN& >:?AK?CH:UEDF >K:UAH?CDEDF& H?NALAOP:QR& :H>LA@PC& >:ME@JW&
>W=OND?PGS:&OW=&H?NALAOP:QR&S:;>:HAKD?C&W@U:K?:PEDF&U&UEPNJW&H?NALAOP:QDN&('*/&kb
b) HOA&W;LWS&U;>AKDNA&N;@PNGBCDEDF&>K?GH;NX=N:K;@U&;>:LGD?PEDF&aW;LWS&=N?PG;:UEDFcl
i)
U;JAVPNJ& il& OND?=A& \NGB;D& >KADE& U& >K?GOND?GPNW& PA& >GLPG& G@A@E& W@U:K?:PEDF& U wyniku
H?NALAOP:QDN&('*/&UG&U;>AK@EDF&>K?GH;NX=N:K;@UADF&;>:LGD?PEDF&mb&
ii) U;JAVPNJ&hl&>K:DGP@&U?K:;@W&:=K:@<U&>K?GH;NX=N:K;@U&;>:LGD?PEDF&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&T 5%.
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]G?U?SOXHPE

('*/& >:UNPNGP& QUNAHD?ER& UE;:JNGB& BAJ:QDN& W;LWSN& ?AK<UP:& U& :=;?AK?G&
NPJW=ADEBPE\&N&APN\ADEBPE\&BAJ&K<UPNGM&U&?AJKG;NG&tworzenia miejsc pracy w
;GJ@:K?G&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&&\YNPY&>:>K?G?&WH?NGOGPNG&&U;>AKDNA&^NPAP;:UGS:&
HOA& :;<=& ?ASK:M:PEDF& UEJOWD?GPNG\& ;>:LGD?PE\I& & U;>AKDNG& HOA& & @EDF& & :;<=&
>:>K?G?& >:H\N:@E& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGj 1;@:@PC& K:OC& ('*/& =XH?NG& @AJMG&
podnoszenie kwalifikacji i H:QUNAHD?GPNA& ?AU:H:UGS:& >KAD:UPNJ<U&
>:H\N:@<U& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& H?NALABCDEDF& PA& @GKGPNG& HAPGS:& :=;?AKWY&&
Zatem w ramach reaON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& U;?E;@JNG& W;LWSN& U;>AKDNA&
>:H\N:@<U& N& :;<=& U& ;GJ@:K?G& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& >:UNPPE& =ER& KGAON?:UAPG&
LCD?PNGI& U& ;>:;<=& J:\>OG\GP@AKPEI& ?& WU?SOXHPNGPNG\& ;>GDE^NJN& >:@K?G=&
JAMHGS:&?&:=;?AK<UY&
-K:BGJ@& :=GB\WBG& U;>AKDNG\& :;:=E& ?ASK:M:PG& W=<;@UG\& OW=& UEJOWD?GPNG\&
;>:LGD?PE\I& J@<KG& ;J:K?E;@ALE ?& >K:BGJ@<U& U& KA\ADF&H?NALAPNA& 9Y6& WLCD?GPNG&
;>:LGD?PGI&A&J@<KEDF&QDNGMJA&KGNP@GSKADBN&UE\ASA&HAO;?GS:&U;>AKDNA&U&KA\ADF&
H?NALAPNA&9Ym&W;>AKDNG&>:H\N:@<U&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBY&
'PN:;J:HAUDA& BG;@& ?:=:UNC?APE& ?A>GUPNR& PA& G@A>NG& KGJKW@ADBN& H:& >K:BGJ@W&
>KG^GKGPDBG&HOA&UUY&:;<=Y

OWES zobligowany BG;@& H:& QUNAHD?GPNA& UE;:JNGB& BAJ:QDN& W;LWS& :KA?& :;NCSAPNA&
U;JAVPNJ<U& G^GJ@EUP:QDN:UEDF& :JKGQO:PEDF& U& ;@APHAKHADF& AJKGHE@ADBN&
(QK:HJ<U& ';>AKDNA& *J:P:\NN& />:LGD?PGBY& ';JAVPNJN& @G& >:UNPPE& ?:;@AR&
:JKGQO:PG& NPHEUNHWAOPNG& HOA& JAMHGS:& & ?& :=;?AK<U& @AJ& A=E& NDF& UHK:MGPNG& BAJ&
PABOG>NGB& >K?ED?EPNL:& ;NX& H:& K:?U:BW& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& PA& @E\& :=;?AK?GY&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'&:HPNG;NGPNW&H:&:=;?AKW&><LP:DPGS:&\:MPA&?A:=;GKU:UAR&KGOA@EUPNG&&\ALC&
OND?=X&>:H\N:@<U&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&U&;@:;WPJW&H:&>:?:;@ALEDF&:=;?AK<UY&
W powiGDNG& PA\E;L:U;JN\I& >K?EJLAH:U:I& U& 678kKY& H?NALALE& k& >:H\N:@E&
GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&A&U&>:UNGDNG&:OG;JN\&e&-*/Y&%OA@GS:&@GM&>:HBX@:&HGDE?BG&&&&
:&;JNGK:UAPNW&H:&:=;?AKW&><LP:DPGS:&PABUEM;?GB&AO:JADBN&>K?E&K<UP:D?G;PE\&
UE\:SW&&:;NCSPNXDNA&PABUEM;?EDF&U;JAVPNJ<U U&?AJKG;NG&W;LWS&APN\ADEBPEDF&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
N& NPJW=ADEBPEDFY& !UNXJ;?GPNG& OND?=E& -*/& >:?E@EUPNG& U>LEPNG& PA& ?\PNGB;?GPNG&
?BAUN;JA& W=<;@UA& N& D:& ?A& @E\& NH?NG& UEJOWD?GPNA& ;>:LGD?PGS:& U& :=;?AK?GY&&
)GHP:D?GQPNG& :=;?AKE& PNG& K<MPNC& & ;NX& ?PAD?PNG& \NXH?E& ;:=C& U& ?AJKG;NG& OND?=E&
:;<=&J:K?E;@ABCDEDF&&?&>:\:DE&;>:LGD?PGB&:KA?&OND?=E&:;<=&=G?K:=:@PEDFY&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
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'& :HPNG;NGPNW& H:& W;LWS& & U;>NGKAPNA& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& :& DFAKAJ@GK?G& =N?PG;:UE\& & N;@PNGBG&
\:MONU:QR& & A=E& ('*/& KGAON?:UAL& U;>AKDNG& UEJKAD?ABCDG& >:?A& @GKGP& HAPGS:& :=;?AKW& a?S:HPNG&
?& >:HGBQDNG\& >:>E@:UE\cY& ('*/& HOA& HAPGS:& :=;?AKW&PNG& \:MG& BGHPAJ& :=BCR& U;>AKDNG\& UNXDGB&
PNM&67n&>:H\N:@<U&GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB&;>:?A& :=;?AKW&PA&@GKGPNGI&J@<KGS:&KGAON?WBG&>K:BGJ@Y&'&
@AJN\& >K?E>AHJW& HAPE& ('*/& BG;@& ?:=ONS:UAPE& >:NP^:K\:UAR& :& >:HBX@EDF& H?NALAPNADF& ('*/&
ULAQDNUE&HOA&:=;?AKW&PA&@GKGPNG&&J@<KGS:&KGAON?WBG&H?NALAPNA&&:&DFArakterze biznesowym.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

W okresie programowania 2007-678m& H:J:PAP:& >:H?NALW& U:BGU<H?@UA&
:>:O;JNGS:& PA& m& :=;?AKE& \ABCD& PA& U?SOXH?NG& ;>GDE^NJX& JAMHGS:& ?& PNDF& & :KA?&
?UNXJ;?GPNG&G^GJ@EUP:QDN&&UEJ:K?E;@APNA&>:\:DE&>:>K?G?&WH?Nelenie wsparcia
>K?G?&('*/&PA&JAMHE\&?&@EDF&:=;?AK<UY&)GHPAJMG&J:K?E;@APNG&>K?G?&>:H\N:@E&
GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& ?G& U;>AKDNA& & U& KA\ADF& HAPGS:& ('*/& PNG& >:UNPP:&
UEJOWD?AR& \:MONU:QDN& J:K?E;@APNA& >K?G?& @G& >:H\N:@E& ?G& U;>AKDNA&
realizowanego w ramach systemu popytoUGS:Y& -:UEM;?G& JKE@GKNW\& ?:;@APNG&
?UGKE^NJ:UAPNG& & PA& >:H;@AUNG& ?A>N;<U& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNG (w
>K?E>AHJWI&JNGHE&('*/&?HGJOAKWBG&KGAON?ADBX&W;LWS&:&DFAKAJ@GK?G&=N?PG;:UE\&
PA&:=;?AK?G&&>K?GJKAD?ABCDE\&?A;NXS&@GKE@:KNAOPE&&HAPGS:&:=;?AKWcY

OWES dla obszaKW&QK:HJ:UGS:&&?:=:UNC?WBG&;NX H:&:;NCSPNXDNA&U&KA\ADF&KGAON?:UAPGS:&>K:BGJ@W&
PNMGB&U;JA?APEDF&U;JAVPNJ<U&G^GJ@EUP:QDN:UEDFl

16.

Dla obszaru 1: powiaty opolski, grodzki-miasto Opole:
Ac& HOA& W;LWS& APN\ADBN& O:JAOPGB& aW;LWS& APN\ADEBPEDFc& N& W;LWS& K:?U:BW& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& aW;LWS&
inkubacyjnych):
i) U;JAVPNJ& 8l& OND?=A& SKW>& NPNDBA@EUPEDFI& J@<KG& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& & UE>KAD:UALE&
?AL:MGPNA&D:&H:&W@U:K?GPNA&>:H\N:@W&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&8ib
ii) U;JAVPNJ& 6l& OND?=A& QK:H:UN;JI& J@<KG& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& >K?E;@C>NLE& H:& U;><OPGB&
KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXDNA&\ABCDGS:&PA&DGOW&K:?U<B&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&6ib
iii) U;JAVPNJ& ml& OND?=A& & \NGB;D& >KADE& W@U:K?:PEDF& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& HOA& :;<=I&
U;JA?APEDF&U&HG^NPNDBN&>K?GH;NX=N:K;@UA&;>:LGD?PGS:&mkb
iv) wskAVPNJ& kl& OND?=A& :KSAPN?ADBN& >:?AK?CH:UEDF& >K:UAH?CDEDF& H?NALAOP:QR& :H>LA@PC& >:ME@JW&
>W=OND?PGS:&OW=&H?NALAOP:QR&S:;>:HAKD?C&W@U:K?:PEDF&U&UEPNJW&H?NALAOP:QDN&('*/&sb
=c&HOA&W;LWS&U;>AKDNA&N;@PNGBCDEDF&>K?GH;NX=N:K;@U&;>:LGD?PEDF&aW;LWS&=N?PG;:UEDFcl
i)
U;JAVPNJ& il& OND?=A& \NGB;D& >KADE& U& >K?GOND?GPNW& PA& >GLPG& G@A@E& W@U:K?:PEDF& U wyniku
H?NALAOP:QDN&('*/&UG&U;>AK@EDF&>K?GH;NX=N:K;@UADF&;>:LGD?PEDF&sb&
ii) U;JAVPNJ&hl&>K:DGP@&U?K:;@W&:=K:@<U&>K?GH;NX=N:K;@U&;>:LGD?PEDF&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&T 5%.
QKGHPN:K:D?nie.

Wniosek
o dofinansowanie

Dla obszaru 2: powiaty nyski, prudnicki:
Ac& HOA& W;LWS& APN\ADBN& O:JAOPGB& aW;LWS& APN\ADEBPEDFc& N& W;LWS& K:?U:BW& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& aW;LWS&
inkubacyjnych):
i) U;JAVPNJ& 8l& OND?=A& SKW>& NPNDBA@EUPEDFI& J@<KG& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& & UE>KAD:UALE&
?AL:MGPNA&D:&H:&W@U:K?GPNA&>:H\N:@W&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&68b
ii) U;JAVPNJ& 6l& OND?=A& QK:H:UN;JI& J@<KG& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& >K?E;@C>NLE& H:& U;><OPGB&
KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXDNA&\ABCDGS:&PA&DGOW&K:?U<B&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&mib
iii) U;JAVPNJ& ml& OND?=A& & \NGB;D& >KADE& W@U:K?:PEDF& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& HOA& :;<=I&
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]G?U?SOXHPE

('*/& ?:=ONS:UAPE& BG;@& H:& QUNAHD?GPNA& UE;:JNGB& BAJ:QDN& W;LWS& :KA?& :;NCSAPNA&
U;JAVPNJ<U& G^GJ@EUP:QDN:UEDF& :JKGQO:PEDF& U& ;@APHAKHADF& AJKGHE@ADBN&
(QK:HJ<U& ';>AKDNA& *J:P:\NN& />:LGD?PGBY& ';JAVPNJN& @G& >:UNPPE& ?:;@AR&
:JKGQO:PG&NPHEUNHWAOPNG&HOA&JAMHGS:&&?&;W=KGSN:P<U&@AJ&A=E&NDF&UHK:MGPNG&BAJ&
PABOG>NGB& >K?ED?EPNL:& ;NX& H:& K:?U:BW&GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB na tym obszarze. W
:HPNG;NGPNW& H:& :=;?AKW& QK:HJ:UGS:& ?A:=;GKU:UAP:& PABUNXJ;?C& OND?=X&
H?NALABCDEDF& >:H\N:@<U& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& @BY 8hi& & ;>:QK<H& 6ie&
U&U:BGU<H?@UNGYY&,K?E&:=;?AKE&U:BGU<H?@UA&&PNG&K<MPNC&&;NX&?PAD?PNG&\NXH?E&
;:=C& U& ?AJKG;NG& OND?=E& :;<=& J:K?E;@ABCDEDF& & ?& >:\:DE& ;>:LGD?PGB& :KA?&
U;JAVPNJA&OND?=E&:;<=&=G?K:=:@PEDF&U&;@:;WPJW&H:&OND?=E&OWHP:QDNY
)GHP:D?GQPNG& U& ?UNC?JW& ?& J:PNGD?P:QDNC& H:J:PAPNA& >:H?NALW& :=;?AKW&
QK:HJ:UGS:&
U:BGU<H?@UA&
PA&
:=;?AK&
1:
powiaty
opolski,
grodzki-miasto
Opole
oraz
obszar
6l& >:UNA@E& PE;JNI& >KWHPNDJN& & H:J:PAP:& AHGJUA@PGS:& >:H?NALW& U;JAVPNJ<U&&
G^GJ@EUP:QDN:UEDF& Y%:J:PWBCD& >:UEM;?GS:& WU?SOXHPN:P:& & OND?=X& :;<=& U&
K:H?NPADF& :=BX@EDF& >:\:DC& ;>:LGD?PCI& OND?=X& & :;<=& =G?K:=:@PEDF& :KA?& OND?=X&
>:H\N:@<U&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBY&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
U;JA?APEDF&U&HG^NPNDBN&>K?GH;NX=N:K;@UA&;>:LGD?PGS:&khb
iv) U;JAVPNJ& kl& OND?=A& :KSAPN?ADBN& >:?AK?CH:UEDF& >K:UAH?CDEDF& H?NALAOP:QR& :H>LA@PC& >:ME@JW&
>W=OND?PGS:&OW=&H?NALAOP:QR&S:;>:HAKD?C&W@U:K?:PEDF&U&UEPNJW&H?NALAOP:QDN&('*/&88b
=c&HOA&W;LWS&U;>AKDNA&N;@PNGBCDEDF&>K?GH;NX=N:K;@U&;>:LGD?PEDF&aW;LWS&=N?PG;:UEDFcl
i)
U;JAVPNJ& il& OND?=A& \NGB;D& >KADE& U& >K?GOND?GPNW& PA& >GLPG& G@A@E& W@U:K?:PEDF& U wyniku
H?NALAOP:QDN&('*/&UG&U;>AK@EDF&>K?GH;NX=N:K;@UADF&;>:LGD?PEDF&88b&
ii) U;JAVPNJ&hl&>K:DGP@&U?K:;@W&:=K:@<U&>K?GH;NX=N:K;@U&;>:LGD?PEDF&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&T 5%.
QKGHPN:K:D?PNGY
('*/& HOA& :=;?AKW& >:LWHPN:UGS:& & ?:=:UNC?WBG& & ;NX& QKGHPN:K:D?PNG& & H:& :;NCSPNXDNA& U& KA\ADF&
KGAON?:UAPGS:&>K:BGJ@W&PNMGB&U;JA?APEDF&U;JAVPNJ<U&G^GJ@EUP:QDN:UEDFl
a) HOA& W;LWS& APN\ADBN& O:JAOPGB& aW;LWS& APN\ADEBPEDFc& N& W;LWS& K:?U:BW& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& aW;LWS&
inkubacyjnych):
i) U;JAVPNJ& 8l& OND?=A& SKW>& NPNDBA@EUPEDFI& J@<KG& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& & UE>KAD:UALE&
?AL:MGPNA&D:&H:&W@U:K?GPNA&>:H\N:@W&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&9b
ii) U;JAVPNJ& 6l& OND?=A& QK:H:UN;JI& J@<KG& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& >K?E;@C>NLE& H:& U;><OPGB
KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXDNA&\ABCDGS:&PA&DGOW&K:?U<B&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&8mb
17.

iii) U;JAVPNJ& ml& OND?=A& & \NGB;D& >KADE& W@U:K?:PEDF& U& UEPNJW& H?NALAOP:QDN& ('*/& HOA& :;<=I&
U;JA?APEDF&U&HG^NPNDBN&>K?GH;NX=N:K;@UA&;>:LGD?PGS:&&87b

Wniosek
o dofinansowanie

iv) U;JAVPNJ& kl& OND?=A& :KSAPN?ADBN& >:?AK?CH:UEDF& >K:UAH?CDEDF& H?NALAOP:QR& :H>LA@PC& >:ME@JW&
>W=OND?PGS:&OW=&H?NALAOP:QR&S:;>:HAKD?C&W@U:K?:PEDF&U&UEPNJW&H?NALAOP:QDN&('*/&&mb
b) HOA&W;LWS&U;>AKDNA&N;@PNGBCDEDF&>K?GH;NX=N:K;@U&;>:LGD?PEDF&aW;LWS&=N?PG;:UEDFcl
i)
U;JAVPNJ& il& OND?=A& \NGB;D& >KADE& U& >K?GOND?GPNW& PA& >GLPG& G@A@E& W@U:K?:PEDF& U wyniku
H?NALAOP:QDN&('*/&UG&U;>AK@EDF&>K?GH;NX=N:K;@UADF&;>:LGD?PEDF&mb&
ii) U;JAVPNJ&hl&>K:DGP@&U?K:;@W&:=K:@<U&>K?GH;NX=N:K;@U&;>:LGD?PEDF&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&T 5%.
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]G?U?SOXHPE

('*/& ?:=ONS:UAPE& BG;@& H:& QUNAHD?GPNA& UE;:JNGB& BAJ:QDN& W;LWS& :KA?& :;NCSAPNA&
U;JAVPNJ<U& G^GJ@EUP:QDN:UEDF& :JKGQO:PEDF& U& ;@APHAKHADF& AJKGHE@ADBN&
(QK:HJ<U& ';>AKDNA& *J:P:\NN& />:LGD?PGBY& ';JAVPNJN& @G& >:UNPPE& ?:;@AR&
:JKGQO:PG& NPHEUNHWAOPNG& HOA& JAMHGS: ?& :=;?AK<U& @AJ& A=E& NDF& UHK:MGPNG& BAJ&
PABOG>NGB& >K?ED?EPNL:& ;NX& H:& K:?U:BW& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& PA& @E\& :=;?AK?GY&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'& :HPNG;NGPNW& H:& :=;?AKW& >:LWHPN:UGS:& ?A:=;GKU:UAP:& KGOA@EUPNG&&
K<UP:\NGKPGI& U& >:K<UPAPNW& ?& >:?:;@ALE\N& :=;?AKA\NI& & ?K<MPicowanie
U& ?AJKG;NG& OND?=E& -*/& U& >:;?D?GS<OPEDF& >:UNA@ADF& @BY& :H& 66& -*/& U& >:UNGDNG&
JXH?NGK?Ef;J:-J:?NGO;JN\& H:& 9& -*/& U& >:UNGDNG& JKA>J:UNDJN\Y& Y& )GHP:D?GQPNG&
:=;?AKE& PNG& K<MPNC& & ;NX& ?PAD?PNG& \NXH?E& ;:=C& U& ?AJKG;NG& OND?=E& :;<=&
J:K?E;@ABCDEDF&&?&>:\:DE&;>:LGD?PGB&:KA?&OND?=E&:;<=&=G?K:=:@PEDFY&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

1

2

3

4

5

1.

Kontynuacja wsparcia z perspektywy finansowej 2007-2013.

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 5

2.

Wnioskodawca w ramach projektu gwarantuje utworzenie
H:HA@J:UEDF&\NGB;D&>KADE&>:UEMGB&:JKGQO:PGB&U&JKE@GKNADF&
=G?U?SOXHPEDF&\NPN\AOPGB&&OND?=E&\NGB;D&>KADE&W@U:K?:PEDF&&&&&&&&&&&&&
U&>K?GH;NX=N:K;@UADF&;>:LGD?PEDFY

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 2 lub 5

3.

4.

';>AKDNG\&U&KGAON?:UAPE\&>K:BGJDNG&?:;@APC&:=BX@G&:;:=E&
:>W;?D?ABCDG&>OAD<UJNI&:&J@<KEDF&\:UA&U&AK@Y&99&W;@&8&W;@AUE&
z dn. 12 marca 2004r. .*C.F.%9*GC.#A%&'AH oraz osoby
:>W;?D?ABCDG&>NGD?X&?A;@X>D?C&U&K:?W\NGPNW&?A>N;<U&W;@AUE&?&HPY&
09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
&"GJSC%&AHB

('*/&?ASUAKAP@WBGI&NM&D:&PAB\PNGB&&67n&:;<=&?AJUAON^NJ:UAPEDF&
do otrzymania wsparcia finansowego (dotacja na utworzenie
\NGB;DA&>KADEc&&=XHC&;@AP:UNLE&osoby z III profilu pomocy.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 3
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'PN:;J:HAUDA&:^GKWBG&J:P@EPWADBX&U;>AKDNA&?&>GK;>GJ@EUE&^NPAP;:UGB&677s-2013 na rzecz ekonomii
;>:LGD?PGB&U&U:BY&:>:O;JN\Y
0 pkt T UPN:;J:HAUDA&PNG&?AJLAHA&J:P@EPWADBN&U;>AKDNA
5 pkt T UPN:;J:HAUDA&?AJLAHA&J:P@EPWADBX&U;>AKDNA
0 pkt T >K:BGJ@& PNG& ?AJLAHA& @U:K?GPNA& H:HA@J:UEDF& \NGB;D& >KADE& >:PAH& UE\ASAPE& U& J:PJWK;NG&
minimalny poziom;
2 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&@U:K?GPNG&&H:HA@J:U:&:H&8&H:&e&\NGB;D&>KADE&PA&@GKGPNG&HAPGS:&:=;?AKWb
5 pkt- >K:BGJ@&?AJLAHA&@U:K?GPNG&H:HA@J:U:&D:&PAB\Piej 10 miejsc pracy na terenie danego obszaru;
(QK:HJN& ';>AKDNA& *J:P:\NN& />:LGD?PGB& >:HHABCD& ;NX& >K:DG;:UN& AJKGHE@ADBN& & ?:=:UNC?ALE& ;NX& & H:&
:;NCSAPNA& ;@APHAKH<U& G^GJ@EUP:QDN:UEDF& H:@ED?CDEDF& @U:K?GPNA& :JKGQO:PGB& OND?=E& \NGB;D& >KADE&
w powiatach ziemskich N& SK:H?JNDFY& & %OA@GS:& DGOG\& U;>AKDNA& ('*/& U& :;NCSAPNW& @EDF& ;@APHAKH<U&
1P;@E@WDBA& !AK?CH?ABCDA& =XH?NG& >KG^GK:UALA& >K:BGJ@E& & U& KA\ADF& J@<KEDF& =XHC& @U:K?:PG& H:HA@J:UG&
\NGB;DA&>KADE&a>:UEMGB&U;JAVPNJ<U&:JKGQO:PEDF&U&JKE@GKNADF&=G?U?SOXHPEDFcY
!S:HPNG& ?& :DGPC& ?A;:=<U& >:\:DE& ;>:LGD?PGB& ?A& K:J& 678i& U& KA\ADF& ;E;@G\W& U;>NGKAPNA& K:H?NPE&
N&>NGD?E&?A;@X>D?GB&>K:DG;&W;A\:H?NGOPNGPNA&K:?>:D?XL:&i96&&UEDF:UAPJ<UY
'EMGB&U;JA?APG&:;:=E&;C&PAKAM:PG&PA&?BAUN;J:&UEJOWD?GPNA&;>:LGD?PGS:&:KA?&D?X;@:&>:P:UPNG&;@ABC&
;NX& JONGP@A\N& >:\:DE& ;>:LGD?PGBY& 'PN:;J:HAUDA& BG;@& ?:=:UNC?APE& ?A>GUPNR& PA& G@A>NG& KGJKW@ADBN& H:&
>K:BGJ@W&>KG^GKGPDBG&HOA&:;<=&:>W;?D?ABCDEDF&>OAD<UJN&:KA?&>NGD?X&?A;@X>D?CY
0 pkt T U;>AKDNG\&PNG&;C&:=BX@G&U;JA?APG&:;:=E
5 pkt - U;>AKDNG\&;C&:=BX@G&U;JA?APG&:;:=E
Niniejsze kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia na osoby najbardziej oddalone od rynku
>KADE&>:>K?G?&?ASUAKAP@:UAPNGI&NM&&WD?G;@PNDE&>K:BGJ@W&HOA&J@<KEDF&W;@AO:P:&&111&>K:^NO&>:\:DE&?S:Hnie
?& W;@AUC& ?& HPY& 67& JUNG@PNA& & 677kKY& :& >K:\:DBN& & ?A@KWHPNGPNA& N& NP;@E@WDBADF& KEPJW& >KADE& =XHC&
>KG\N:UAPNG&>K?E&H:;@X>NG&H:&H:@ADBN&PA&W@U:K?GPNG&\NGB;D&>KADEY&!S:HPNG&?&NP^:K\ADBC&:&;E@WADBN&PA&
KEPJW&>KADE&US&;@APW&PA&H?NGf&m8&SKWHPNA&678h&PA&J:PNGD&@GS: K:JW&?KGBG;@K:UAPEDF&=EL:&m6&k8e&:;<=&
=G?K:=:@PEDFI&;>:QK<H&J@<KEDF&88&6km&:;<=&&&?AJUAON^NJ:UAP:&H:&111&>K:^NOW&>:\:DEY
0 pkt- >K:BGJ@& PNG& ?AJLAHAI& NM& & D:& PAB\PNGB& 67n& :;<=& ?AJUAON^NJ:UAPEDF& H:& :@K?E\APNA& U;>AKDNA&
^NPAP;:UGS:&=XHC&;@AP:UNLE&:;:=E&?&111&profilu pomocy,
3 pkt - >K:BGJ@& & ?AJLAHAI& NM& & D:& PAB\PNGB& 67n& :;<=& ?AJUAON^NJ:UAPEDF& H:& :@K?E\APNA& U;>AKDNA&
^NPAP;:UGS:&=XHC&;@AP:UNLE&:;:=E&?&111&>K:^NOW&>:\:DEY
0KE@GKNW\&?:;@APNG&?UGKE^NJ:UAPNG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGY

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

+V(priorytetowa

STTT+T7#4=5()*(+.1,;4)'7(

0IE;J;GE>

Q?A+:.1(5)&4+1,-G&,#/%+4",7,G&&+.1,;4)'74*+

Tryb wyboru pozakonkursowy
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

1

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

2

3

Charakter
kryterium
W/B
4

1.

W ramach realizowanego projektu Regionalny (QK:HGJ& -:ON@EJN& />:LGD?PGB& U& (>:OW& ?A>GUPN&
;@U:K?GPNG&KGSN:PAOPGB&;NGDN&U;><L>KADE&('*/&H?NALABCDEDF&PA&(>:O;?D?EVPNGY

Wniosek o
dofinansowanie

=G?U?SOXHPG

2.

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& #GSN:PAOPE& & (QK:HGJ& -:ON@EJN& />:LGD?PGB& U& (>:OW& ?A>GUPN&
;@U:K?GPNG&\NPN\W\&BGHPGB&KGSN:PAOPGB&;NGDN&>:H\N:@<U&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&aJOA;@KEI&^KAPD?E?Ec&BAJ&
K<UPNGM&?ANPNDBWBG&\NPN\W\&m&;>:@JAPNA&K:D?PNG&DGOG\&PAUNC?APNA&U;><L>KADE&>:\NXH?E&>:H\N:@A\N&
GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& A& >:H\N:@A\N& ?G& ;^GKE& =N?PG;Wb& :KA?& YbHIE>( UBGEWB=BX;d( ( XJZKI;GE>
>:H\N:@<U&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&U&N;@PNGBCDG&PA&>:?N:\NG&KGSN:PAOPE\&:KSAPN?ADBG&=KAPM:UG&a;NGDNI&
klastry);

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPG
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%OA& K:?U:BW& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& PA& >:?N:\NG& KGSN:PAOPE\& PNezwykle istotne
BG;@& ;@U:K?GPNG& >OA@^:K\E& H:& U;><L>KADE& N& UE\NAPE& H:QUNAHD?Gf& >:\NXH?E&
(QK:HJA\N& ';>AKDNA& *J:P:\NN& />:LGD?PGB& H?NALABCDE\N& PA& >:?N:\NG&
>:;?D?GS<OPEDF& :=;?AK<U& U:BGU<H?@UAY& %?NALAPNA& ('*/& >:UNPPE& ?:;@AR&
;J::KHEP:UAPG&@AJ&A=E&=ELE&?G&;:=C&;><BPG&N&U>N;EUALE&;NX&U&>:ON@EJX&KGSN:PW&
U&:=;?AK?G&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBY&
-:UEM;?G& ?:;@APNG& ?KGAON?:UAPG& U& KA\ADF& >K:BGJ@W& >:?AJ:PJWK;:UGS:&
poprzez: - :KSAPN?:UAPNG& KGSN:PAOPEDF& ;>:@JAf& ;NGDNWBCDEDF& HOA& ('*/I&
W\:MONUNABCDEDF& UE\NAPX& NP^:K\ADBN& >:\NXH?E& :QK:Hkami na temat
>:HGB\:UAPEDF& H?NALAfI& >:;@X><U& N& >K:=OG\<U& U& KGAON?ADBN& U;>AKDNAI&
;@:;:UAPEDF&K:?UNC?APNADF&N&\G@:HADF&>KADEI&
- ASKGS:UAPNG&NP^:K\ADBN&PA&@G\A@&H?NALAOP:QDN&('*/&N&UEPNJ<U& NDF&>KADE&PA&
>:?N:\NG& >:;?D?GS<OPEDF& :=;?AK<U& N& U& KG?WO@ADNG& DALGS:& regionu oraz
W;><BPNAPNG&N&;EPDFK:PN?:UAPNG&@EDF&H?NALAf&U&KGSN:PNGI&&
-U;>NGKAPNG& & H?NALAf& ('*/& PAJNGK:UAPEDF& PA& B;@& >:>K?G?& >:\:D& U& KGAON?ADBN&
H?NALAf&APN\ADEBPEDF&>K:UAH?:PEDF&>K?G?&('*/Y&&
%OA& K:?U:BW& ;GJ@:KA& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& U& KGSN:PNG& PNG?UEJOG& N;@:@PG& BG;@&
UEJ:K?E;@APNG& K:?UNC?Af& & @AJNDF& BAJ& ^KAPD?E?A& ;>:LGD?PA& D?E& K:?U<B& ;NGDN&
>:H\N:@<U&GJ:P:\iN&;>:LGD?PGB&T ;@U:K?GPNG&;NGDN&@EDF&>:H\N:@<UI&U&J@<KGB&
\:MONUA& =XH?NG& UE\NAPA& NP^:K\Acji, dobrych praktyk, know-F:UY& -:UEM;?G&
K:?UNC?APNG&W\:MONUN&U>K:UAH?GPNG&U&KGSN:PNG&U&;?GK:JN\&?AJKG;NG&NPP:UADBN&
U& :=;?AK?G& G;& a^KAPD?E?A& ;>:LGD?PA& T wykorzystanie tego modelu przez pes
U:BGU<H?@UA& :>:O;JNGS:c& BAJ& K<UPNGM& a>:>K?G?& W\:MONUNGPNG& UE\NAPE&
iP^:K\ADBN& PA& >:?N:\NG& KGSN:PAOPE\c& PA& UE>KAD:UAPNG& P:UEDF& K:?UNC?Af&
w obszarze es. Z punktu widzenia specyfiki regionu zasadne jest stworzenie
\NPN\W\& 8& ;NGDN& U;><L>KADE& >:H\N:@<U& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGBY& )G;@& @:& OND?=A&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

3.

4.

5.

6.

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& #GSN:PAOPE& & (QK:HGJ& -:ON@EJN& />:LGD?PGB& U& (>:OW& ?A>GUPN&
;@U:K?GPNG& KGSN:PAOPGB& ;NGDN& J::>GKADBN& >:H\N:@<U& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& & :& DFAKAJ@GK?G&
KGNP@GSKADEBPE\&a41/I&01/I&!"!I&',!cI&\ABCDEDF&W\:MONUNR&U?ABG\PG&WD?GPNG&;NX&N&UE\NAPX&NP^:K\ADBN&
:KA?&U;>AKDNG&@EDF&>:H\N:@<U&U&:;NCSAPNW&;@APHAKH<U&W;LWSY&

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& #GSN:PAOPE& & (QK:HGJ& -:ON@EJN& />:LGD?PGB& U& (>:OW& ?A>GUPN&
?ANPNDB:UAPNG& as& NPNDBA@EUc& :KA?& \:PN@:K:UAPNG& U;><L>KADE& PAUNC?APGB& >:\NXH?E& BGHP:;@JA\N&
;E;@G\W&>:\:DE&;>:LGD?PGBI&>:H\N:@A\N&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBI&U&@E\&:&DFAKAJ@GK?G reintegracyjnym,
('*/I& NP;@E@WDBA\N& KEPJW& >KADE& BAJ& K<UPNGM& >:UNC?Af& >:\NXH?E& PAWJCI& =N?PG;G\& N& GJ:P:\NA&
;>:LGD?PC&&PA&>:?N:\NG&KGSN:PAOPE\Y&&

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& #GSN:PAOPE& & (QK:HGJ& -:ON@EJN& />:LGD?PGB& U& (>:OW& ?A>GUPN&
:KSAPN?ADBX& >K?GH;NXU?NXR& ;LWMCDEDF& ?UNXJ;?APNW& UNH:D?P:QDN& >:H\N:@<U& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& BAJ:&
H:;@AUD<U& >K:HWJ@<U& N& W;LWS& :KA?& U;>NGKAPNG& ;>K?GHAME& >K:HWJ@<U& N& W;LWS& QUNAHD?:PEDF& >K?G?&
>:H\N:@E& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& PA& >:?N:\NG& KGSN:PAOPE\& & >:>K?G?& & \YNPY& & :KSAPN?ADBX& & @AKS<U&&
GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& :KA?& ;>K?GHAM& >K:HWJ@<U& N& W;LWS& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& ?A& >:\:DC& BGdnego,
regionalnego portalu.

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& #GSN:PAOPE& & (QK:HGJ& -:ON@EJN& />:LGD?PGB& U& (>:OW& ?A>GUPNI& NM&
KGAON?:UAPA& =XH?NG& U;><L>KADA& & ?& BGHP:;@JA\N& ;A\:K?CHW& @GKE@:KNAOPGS:& N& NPPE\N& >:H\N:@A\N&
O:JAOPE\NI&U&;?D?GS<OP:QDN&>:H\N:@A\N&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBI&U&?AJKG;NG&@U:K?GPNA&O:JAOPEDF&>OAP<U&
K:?U:BW&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&a;>:@JAPNAI&UE\NAPA&NP^:K\ADBNI&H:=KG&>KAJ@EJNI&H:KAH?@U:I&\NPN\W\&9&
O:JAOPEDF& >OAP<UcI& ;@:;:UAPNA& JOAW?WO& ;>:LGD?PEDF& OW=& ;>:LGD?PNG& :H>:UNGH?NAOPEDF& ?A\<UNGf&
>W=OND?PEDFI& ?OGDAPNA& ?AHAf& >:H\N:@:\ GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGBY& '& KA\ADF& >K:BGJ@W& & ?A>GUPN:PG&
=XH?NG& K<UPNGM& U;>NGKAPNG& KGAON?ADBN& >K?G?& >:H\N:@E& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& W;LWS& WME@GD?P:QDN&
>W=OND?PGB&N&U;><L>KADA&?&('*/&U&@E\&?AJKG;NGY

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPG

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPG

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPG

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPG
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UE;@AKD?ABCDA& H:& KGAON?ADBN& ?AL:MGf& >:ON@EJN& ;A\:K?CHW& U:BGU<H?@UA`& #(-/&
U& (>:OW& U& ?AJKG;NG& ;NGDN:UAPNA& >:H\N:@<U& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGBY&
)GHP:D?GQPNG& #(-/I& U& W?W>GLPNGPNW& H:& UEMGB& U;JA?APEDF& H?NALAfI& =XH?NG& PA&
@GKGPNG& JAMHGS:& ?& & m& :=;?AK<U& NPNDB:UAL& ;>:@JAPNA& a& \NPN\W\& 8K:D?PNG& PA&
terenie HAPGS:&:=;?AKWc&DGOG\&PAUNC?APNA&U;><L>KADE&>:\NXH?E&>:H\N:@A\N&
GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&A&>K?GH;NX=N:KDA\NY
'&U:BGU<H?@UNG&:>:O;JN\&a?S:HPNG&?&HAPE\N&#(-/&?A&K:J&678k&c&^WPJDB:PWBC&
6& !AJLAHE& "J@EUN?ADBN& !AU:H:UGBI& 6& 4GP@KA& 1P@GSKADBN& />:LGD?PGBI& 8i&
WaK;?@A@<U& ,GKA>NN& !ABXDN:UGBI& 8m& 0OW=<U& 1P@GSKADBN& />:LGD?PGBY& %OA@GS:& @GM&
PNG?=XHPG& BG;@& ;@U:K?GPNG& ;NGDN& J::>GKADBN& @EDF& >:H\N:@<UI& DGOG\&
W\:MONUNGPNA& & N\& & & & UE\NAPE& NP^:K\ADBN& N& H:QUNAHD?GfY& -:UEM;?G& H?NALAPNG&
=XH?NG&>:PAH@:&;><BPG&?&?G&U;>AKDNG\&UHKAMAPE\&U&%?NALAPNW&9Y6&#-(&'(Y
%OA&?UNXJ;?GPNA&;EPGKSNN&H?NALAf&>:HGB\:UAPEDF&>K?G?&&K<MP:K:HPG&>:H\N:@E&
U& >K:DG;NG& AJ@EUN?ADBN& :;<=& ?ASK:M:PEDF& W=<;@UG\& OW=& UEJOWD?GPNG\&
;>:LGD?PE\&N&U?K:;@W&?A@KWHPNGPNA&U&;GJ@:K?G&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&J:PNGD?PG&
BG;@& ?A>GUPNGPNG& J::KHEPADBN& H?NALAf& >:HGB\:UAPEDF& >K?G?& @G& >:H\N:@E& PA&
>:?N:\NG&KGSN:PWY&/@CH&@GM&PNG?=XHPG&BG;@&?ANPNDB:UAPNG&U;><L>KADE&>:\NXH?E&
NP@GKG;AKNW;?A\N&aBGHP:;@JN&:KSAPN?ADEBPG&>:\:DE&;>:LGD?PGBI&NP;@E@WDBG&KEPJW&
>KADE& :KSAPN?ADBGI& >K?GH;NX=N:KDEI& WD?GOPNGI& NPPGc& I& J@<K?E& U& K<MPE\& ;@:>PNW&
?AB\WBC&;NX&N`OW=&\:SC&UPNGQR&N;@:@PE&UJLAH&U&:SKAPND?GPNG&?BAUN;JA&W=<;@UA&N&
UEJOWD?GPNA&;>:LGD?PGS:&PA&>:?N:\NG&KGSN:PAOPE\Y
!UNXJ;?GPNG& UNH:D?P:QDN& >:H\N:@<U& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& @:& NPNDBA@EUA&
?A>:D?C@J:UAPA&BWM&U&\(AO.OAJ'(F*[AR(.'"O'9F*1O"'(A*_&("#"K**\.HA8D-&J8"*
0C.OG)(AR.* '"* +&A%&* C+.F.%H(* (* 6C.8G&A%7'("'("* A).'.F((* GC.#A%&'AH* * 2fB* )
%:=KC& >KAJ@EJC& :JA?AL& ;NX& \Y& NPYY& DGK@E^NJA@& !")6C* * 1+.GC.#A%&'9Y& %OA@GS:& @GM&
N;@:@PG& BG;@& HAO;?G& >K:\:UAPNG& UNH:D?P:QDN& >G;& BAJ:& H:;@AUD<U& >K:HWJ@<U&
N& W;LWS& :KA?& >K:\:UAPNG& ;>K?GHAME& @EDF& >K:HWJ@<U& N& W;LWSY& -:UEM;?G&
>K?ED?EPN& ;NX& H:& K:?U:BW& >:;@AUE& ;>:LGD?PGB& :H>:UNGH?NAOP:QDN& UQK<H&
\NG;?JAfD<U&KGSN:PW&:KA?&D:&PABUAMPNGB;?G&H:&:SKAPND?GPNA&?BAUN;JA&W=<;@UA&
N&UEJOWD?GPNA&;>:LGD?PGS:.
%OA& K:?U:BW& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& PA& >:?N:\NG& KGSN:PAOPE\& PNG?=XHPG& BG;@&
?AAPSAM:UAPNG& NP;@E@WDBN& ;?D?G=OA& S\NPPGS:& N& >:UNA@:UGS:I& O:JAOPEDF&
:KSAPN?ADBN& N& ONHGK<UY& %OA& UHK:MGPNA& >:UEM;?GS:& >:;@WOA@W& J:PNGD?PG& BG;@&
W\:D:UAPNG& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& PA& >:?N:\NG& Ookalnym poprzez tworzenie
O:JAOPEDF& >OAP<U& K:?U:BW& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGBY& #<UPNG& N;@:@PG& BG;@&
;@:;:UAPNG& JOAW?WO& ;>:LGD?PEDF& & U& ?A\<UNGPNADF& >W=OND?PEDF& :KA?& ?OGDGPNG&
KGAON?ADBN& ?AHAf& >W=OND?PEDF& >:H\N:@:\& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGBY& & !S:HPNG& ?&&
HNASP:?C& #(-/& >PY& -#(].*o3& 1& -(,#!*]3& /*0,(#"& *0(g(o11& /-(*4!g*)&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
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7.

W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione funkcjonowanie Regionalnego Komitetu
#:?U:BW& *J:P:\NN& />:LGD?PGBI& :& J@<KE\& \:UA& U& 0-#*/& N& :KSAPN?:UAPNG& BGS:& >KAD& :KA?& @U:K?GPNG&
\:MONU:QDN& U;><L>KADE& & JOWD?:UEDF& interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii
;>:LGD?PGB&U&KGSN:PNGY

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPG&

8.

'& KA\ADF& KGAON?:UAPGS:& >K:BGJ@W& & ?:;@APC& & ?A>GUPN:PG& & \:PN@:K:UAPNGI& & AJ@WAON?ADBA& & :KA?&
GUAOWADBA& & (>:O;JNGS:& -K:SKA\W& #:?U:BW& *J:P:\NN& />:LGD?PGB& )GHP:D?GQPNG& U& & KA\ADF&
KGAON?:UAPGS:&>K:BGJ@W&#GSN:PAOPE&& (QK:HGJ&-:ON@EJN&/>:LGD?Pej w Opolu zapewni reprezentowanie
NP@GKG;<U& & ;GJ@:KA& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& PA& >:?N:\NG& KGSN:PAOPE\& :KA?& ULCD?GPNG& GJ:P:\NN&
;>:LGD?PGB& H:& ;@KA@GSNN& K:?U:BW& U:BGU<H?@UA& U& :=;?AKADF& ?UNC?APEDF& ?& KEPJNG\& >KADEI& NP@GSKADBC&
;>:LGD?PCI&K:?U:BG\&>K?GH;NX=N:KD?:QDN&:KA?&NPP:UADBNI&K:?U:BG\&W;LWS&WME@GD?P:QDN&>W=OND?PGB&:KA?&
NPPE\N&>KN:KE@G@A\NI&&U&KA\ADF&J@<KEDF&BG;@&\:MONUE&KGSN:PAOPE&K:?U<B&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBY

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPG
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'& '()*'+%!,'1*& (-(./01o& H:& ;LA=:QDN& ;GJ@:KA& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& & U&
U:BGU<H?@UNG& :>:O;JN\& ?AOND?A& ;NX& \YNPY& =KAJ& QUNAH:\:QDN& & N& UNGH?E&
;>:LGD?P:QDN& O:JAOPEDF& N& ULAH?& ;A\:K?CH:UEDF& PA& @G\A@& K:ON& & N& ?PAD?GPNA&
seJ@:KA&G;&&U&MEDNW&;>:LGD?Gf;@UAI&^WPJDBN&BAJNG&\:MG&>GLPNR&;GJ@:K&U&K:?U:BW&
U;><OP:@& O:JAOPEDF& aYYcY%OA@GS:& N;@:@PG& BG;@& A=E& D:& PAB\PNGB& 9& S\NP& U&
U:BGU<H?@UNG& a:JY& 87n& ;>:QK<H& s8& S\NP& U& KGSN:PNGc& :>KAD:UAL:& N& UHK:MEL:&
O:JAOPG&>OAPE&K:?U:BW&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&&H?NXJN&U;><L>KADE&?&#(-/Y&
!S:HPNG& ?& & ?A>N;A\N& & 0KAB:UGS:& -K:SKA\W& #:?U:BW& *J:P:\NN& />:LGD?PGB&
aJ::KHEPADBA& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGB& PA& >:?N:\NG& KGSN:PAOPE\c& BAJ& K<UPNGM&
zgodnie z \9J9%&'9F(*8*&")+AG(A*+A"O(&"%H(*C+&A-G(S8&(SQ*8*.NG&"+&A*8#$%&A'("*
GC.#A%&'AR.*(*&8"O%&"'("*6NDGJ8"*&*89).+&9GJ"'(AF*P+.-)D8*
36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.* (* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* [.&8.H6*
Regionalnego na lata 2014-2020 KGSN:PAOPG& :QK:HJN& >:ON@EJN& ;>:LGD?PGB& ;C&
:H>:UNGH?NAOPG&\YNPY&?A&?A>GUPNGPNG&^WPJDB:P:UAPNA&KGSN:PAOPEDF&J:\N@G@<U&
K:?U:BW& */& :KA?& ?A& @U:K?GPNG& \:MONU:QDN& U;><L>KADE& JOWD?:UEDF&
NP@GKG;AKNW;?E&&U&?AJKG;NG&JKG:UAPNA&K:?U:BW&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&U&KGSN:PNGY&
Stworzenie Regionalnego KRES jest kluczowe dla koordynacji i wyznaczenia
JNGKWPJ<U&K:?U:BW&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&U&U:BGU<H?@UNG&:>:O;JN\Y&-:UEM;?G&
W\:MONUN& U?\:DPNGPNG& N& K:?;?GK?GPNG& H?NALAf& H:@EDFD?A;& KGAON?:UAPEDF&
U&?AJKG;NG&J::KHEPADBN&H?NALAf&U&:=;?AK?G&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGBY
Zgodnie z zapisami Wytycznych ROPS w Opolu jest zobligowany do aktualizacji
KGSN:PAOPGS:& >K:SKA\W& K:?U:BW& GJ:P:\NN& ;>:LGD?PGBY& (>:O;JN& -K:SKA\&
#:?U:BW&*/&=XH?NG&J:P@EPWADBC&N&W?W>GLPNGPNG\& Wieloletniego Regionalnego
1O"'6*_&("#"K*'"* [&A%&*1+.F.%H(*(*dC.8G&A%7'("'("*3).'.F((*/C.#A%&'AH oraz
[.&8.H6* X'GJ9J6%H(* /A)J.+"* 3).'.F((* GC.#A%&'AH* (* HAH* .J.%&A'("* 8* +AR(.'(A* '"*
lata 2013-2020 .
Monitorowanie i aktualizacja regionalnego programu rozwoju ES jest kluczowe
HOA& ?A>GUPNGPNA& ;><BP:QDN& H?NALAf& >:;?D?GS<OPEDF& >:H\N:@<U& GJ:P:\NN&
;>:LGD?PGB U&KGSN:PNG&?&>:ON@EJC&U&:=;?AK?G&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB&KGAON?:UAPGB&
PA& ;?D?G=OW& ;A\:K?CHW& U:BGU<H?@UA& a(-#*/c& :KA?& PA& ;?D?G=OW& JKAB:UE\&
(KPRES).
.>HGBKI>VGE>( C=BYa>U;WL<;( ><BGBUEE( ?CBJ>KIG>D( IB?W;GE>( XJZKIBG;( HB(
XBD>XSHI<E>D(?W=;W>\EE(X(I;<=>?E>(CBaEWL<E(?CBJ>KIG>D(G;(a;W;(fgPo-2025.
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+Q(-"&+"#$%$+)'(p("-+()+(fgPh-2020
)#2+!'(.'!+Qq(%0,!'4.&
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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+V(C=EB=LW>WBX;(

&e()L?B<;(D;<BVd(>HA<;KDE

0IE;J;GE>((((

pOP("BIXSD(>HA<;KDE

-BHHIE;J;GE>

9.1.1 )?C;=KE>(<?IW;JK>GE;(B\SaG>\B
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>((?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter kryterium
W/B

1

2

3

4

Definicja
5

1.

Ograniczenie terytorialne realizacji projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

2.

1PHEUNHWAOPA&APAON?A&>:@K?G=&;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&
;E;@G\W&:QUNA@EY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

3.

';>AKDNG&W\NGBX@P:QDN&N&>:@K?G=&
WD?PN<U`;LWDFAD?E`UEDF:UAPJ<UY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE
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Ze U;>AKDNA&UELCD?GPN&;Cl
- ;?J:LE`>OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@E&?&@GKGPW&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBI
- WD?PN:UNG`;LWDFAD?G`UEDF:UAPJ:UNG&UEMGB&UE\NGPN:PEDF&;?J<L`>OAD<UGJ&;E;@G\W&?&@GKGPW&"SO:\GKADBN&
Opolskiej,
- PAWD?EDNGOG&UEMGB&UE\NGPN:PEDF&;?J<L`>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&?&@GKGPW&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBY
'GKE^NJWBG&;NX&D?E&KGAON?ADBA&U;>AKDNA&H:J:PEUAPA&BG;@&PA&>:H;@AUNG&NPHEUNHWAOPNG&?HNASP:?:UAPGS:
?A>:@K?G=:UAPNA&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&U&?AJKG;NG&?A>OAP:UAPGS:&H:&KGAON?ADBN&U;>AKDNAY
%NASP:?A&>:UNPPA&=ER&>K?ES:@:UAPA&N&>K?G>K:UAH?:PA&>K?G?&;?J:LX&OW=&>OAD<UJX&;E;@G\W&:QUNA@E&OW=&NPPE
>:H\N:@&>K:UAH?CDE&H?NALAOP:QR&:&DFAKAJ@GK?G&GHWJADEBPym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ
>K:UAH?CDE&=CHV&:;:=X&W>:UAMPN:PC&H:&>:HGB\:UAPNA&HGDE?BNY&'&>K?E>AHJW&UE>:;AMAPNA&;?J<L&OW=&
>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&:KA?&;?J:OPEDF&>KAD:UPN&U&>:\:DG&HEHAJ@ED?PG&H:@&@E>W&>K:BGJ@Wl
- 2a - 'E>:;AMGPNA&;?J:OPEDF&>KAD:UPN&U&PAK?XH?NA&H:&PAWD?APNA&>K?GH\N:@<U&>K?EK:HPND?EDF&OW=&
matematyki przewidziane w typie projektu,
- 3a - 'E>:;AMGPNA&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&:QUNA@E&U&>:\:DG&HEHAJ@ED?PG&:KA?&PAK?XH?NA&,10I&&U&@E\&
infrastruktura sieciowo-W;LWS:UA&&>K?GUNH?NAPG&U&@E>ie projektu,
- 4a - %:>:;AMGPNA&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&U&>:\:DG&HEHAJ@ED?PG&:KA?&;>GDBAON;@ED?PE&;>K?X@.
%NASP:?A&>:UNPPA&:=GB\:UAR&UPN:;JN&?&>K?G>K:UAH?:PGS:&;>N;W&NPUGP@AK?A&:KA?&:DGPE&;@APW&
@GDFPND?PGS:&>:;NAHAPGS:&UE>:;AMGPNAY
Podmiot przepK:UAH?ABCDE&HNASP:?X&>:UNPNGP&\NGR&\:MONU:QR&;J:K?E;@APNA&?G&U;>AKDNA&NP;@E@WDBN&;E;@G\W&
U;>:\ASAPNA&>KADE&;?J<L&@BY&>OAD<UJN&H:;J:PAOGPNA&PAWD?EDNGONI&>:KAHPN&>;EDF:O:SND?P:-pedagogicznej
biblioteki pedagogicznej. -K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE&K:?W\NG&;NX&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:I&BGHP:;@JX&;A\:K?CHW&
@GKE@:KNAOPGS:I&NPPC&:;:=X&>KAUPC&OW=&^N?ED?PC&:H>:UNGH?NAOPC&?A&H?NALAOP:QR&;?J:LE`>OAD<UJN&;E;@G\W&
:QUNA@EY
%?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&\W;?C&WU?SOXHPNAR&NPHEUNHWAOPG&>:@K?G=E&K:?U:B:UG
N&GHWJADEBPG&:KA?&\:MONU:QDN&>;EDF:^N?ED?PG&WD?PN<U`;LWDFAD?E`UEDF:UAPJ<U&:=BX@EDF&U;>AKDNG\I
>:>AK@G&HNASP:?C&>K?GH;@AUN:PC&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY
In^:K\ADBG&?AUAK@G&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGI&;@AP:UNCDG&:H?UNGKDNGHOGPNG&;>GLPNGPNA&>:UEM;?GS:&
JKE@GKNW\I&>:UNPPE&=ER&?A>N;A\N&BGHP:?PAD?PE\NI&PNG=WH?CDE\N&UC@>ONU:QDNY&&
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4.

5.

6.

7.

-K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&D:&PAB\PNGB&i7n&U;?E;@JNDF&:;<=&
JUAON^NJWBCDEDF&;NX&H:&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&
>K:BGJ@W&;@AP:UNC&
WD?PN:UNG`;LWDFAD?G`UEDF:UAPJ:UNG&;?J<L`>OAD<UGJ&
;E;@G\W&:QUNA@E&aH:@Y&@E>W&>K:BGJ@<U&6ImIkcY

-K?GH;NXU?NXDNA&^NPAP;:UAPG&?G&QK:HJ<U&*j/
prowadzone w ramach projektu ;@AP:UNC&W?W>GLPNGPNG&
H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?GH&K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&
projektu.

*^GJ@E&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&\ABC&?A>GUPN:PC&@KUAL:QR&
zakupionego s>K?X@W&aH:@Y&@E>W&>K:BGJ@<U&&2, 3).

Projekt \A&PA&DGOW&U;>AKDNG&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&
:QUNA@:UEDFI&U&J@<KEDF&WD?PN:UNG&W?E;JWBC&PAB;LA=;?G&
wyniki w skali regionu.

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

]G?U?SOXHPE

]G?U?SOXHPE

]G?U?SOXHPE

'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:;NCSPNXDNA&:JKGQO:PEDF&UAK@:QDN&U;JAVPNJA&>K:HWJ@WY&
-K:BGJ@&?AJLAHA&WJNGKWPJ:UAPNG&U;>AKDNA&PA&K?GD?&J;?@AL@:UAPNA&N&K:?UNBAPNA&W&WD?PN<U&J:\>G@GPDBN&
JOWD?:UEDF&PNG?=XHPEDF&PA&KEPJW&>KADE&:KA?&NPHEUNHWAON?ADBN&PAWD?APNAY
.ND?=X&WD?G;@PNJ<U&@KAJ@WBG\E&LCD?PNG&U&KA\ADF&@E><U&>K:BGJ@<U&:H&6&do 4.

/JAOA&H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?GH&K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&>K?G?&;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&;E;@G\W&
:QUNA@E&aPAJLAHE&QK:HJ<U&PA&NDF&KGAON?ADBXc&PNG&\:MG&WOGD&?\PNGB;?GPNW&U&;@:;WPJW&H:&;JAON&H?NALAf&
aPAJLAH<Uc&>K:UAH?:PEDF&>K?G?I&;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@E&U&:JKG;NG&86&\NG;NXDE&
>:>K?GH?ABCDEDF&&?L:MGPNG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W aQKGHPN:\NG;NXD?PGcY&
'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?GPNA&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W&;@:;:UPGB&
deklaracji.
'AKWPGJ&PNG&H:@ED?E&H?NALAf&?KGAON?:UAPEDF&U&KA\ADF&-(&0.&AO=:&>K:SKA\<U&K?CH:UEDFY&
'&DGOW&W?PAPNA&JKE@GKNW\&?A&;>GLPN:PG&'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?GPNA&UG&UPN:;JW&:&
H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W&;@:;:UPGB&NP^:K\ADBN&a-K?EJLAHl&(QUNAHD?A\I&NM&pK?GH;NXU?NXDNA&^NPAP;:UAPG&?G&
QK:HJ<U&*j/&=XHC&;@AP:UNLE&W?W>GLPNGPNG&H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?G?&;?J:LE&U&:JKG;NG&86&\NG;NXDE&
>:>K?GH?ABCDEDF&?L:MGPNG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W).
'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:;NCSPNXDNA&:JKGQO:PEDF&UAK@:QDN&U;JAVPNJ<U&KG?WO@A@W&
=G?>:QKGHPNGS:&a@E>E&>K:BGJ@W&6I&mcY&'&KA\ADF&JKE@GKNW\&UPN:;J:HAUDA&>:UNPNGP&UEJA?ARI&MG&BG;@&
:H>:UNGHPN:&>K?ES:@:UAPE&H:&W@K?E\APNA&G^GJ@<U&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&>:H&U?SOXHG\&:KSAPN?ADEBPE\I&
technicznym i finansowym. 'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?GPNA&UG&UPN:;JW&
:&H:^NPAP;:UAPNG&HGJOAKADBN&H:@ED?CDGB&W@K?E\APNA&N&UEJ:K?E;@APNA&?AJW>N:PGS:&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;>K?X@W&
do nauczania eksperymentalnego (2 typ projektu), TIK (3 typ projektu). W zakresie 2 i 3 typu projektu:
- 'GKE^NJADBA&U;JAVPNJA&H:@ED?CDGS:&H:>:;AMGPNA&?AJW>N:PGS:&H?NXJN&*j/&H:&>K:UAH?GPNA&?ABXR&
edukacyjnych z >K?GH\N:@<U&>K?EK:HPND?EDF&:KA?&;>K?X@W&,10&=XH?NG&H:J:PEUAPA&H:&k&@ES:HPN&>:&
?AJ:fD?GPNW&-K:BGJ@W&U&KA\ADF&UN?E@E&\:PN@:KWBCDGBY& '&>K?E>AHJW&?AJ:fD?GPNA&-K:BGJ@W&?&J:fDG\&
D?GKUDAI&:JKG;&>:\NAKW&U;JAVPNJ<U&\:MG&WOGD&UEHLWMGPNW&N&?:;@APNG&H:J:PAPE&U&>NGKU;?E\&\NG;NCDW&
nowego roku szkolnego
- 'EJ:K?E;@APNG&;>K?X@W&,10&BG;@&UGKE^NJ:UAPG&PA&KG>KG?GP@A@EUPGB&>K<=NG&;?J<L`>OAD<UGJ&:=BX@EDF&
U;>AKDNG\&U&KA\ADF&#-(&H:&h&\NG;NXDE&>:&?AJ:fD?GPNW&>K:BGJ@W&U&KA\ADF&\:PN@:KNPS:UEDF&>K?G?&
>KAD:UPNJ<U&1-&#-(Y
(DGPNG&>:HOGSA&QKGHPNA&?&UEPNJ<U&;?J<L`&>:H\N:@<U&?&:;@A@PNGS:&K:JW&&>:>K?GH?ABCDGS:&K:J&?L:MGPNA&
wnio;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY&-:UEM;?G&H:@ED?E&UEPNJ<U&?&GS?A\NP<U&?GUPX@K?PEDF&>W=ONJ:UAPEDF&
>K?G?&(JKXS:UC&0:\N;BX&*S?A\NPADEBPC&UG&'K:DLAUNWY&-K:BGJ@&U&D:&PAB\PNGB&i7n&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&
;?J<L`>:H\N:@<UI&J@<KG&W?E;JWBC&PAB;LA=;?G&UEPNJN&U&;JAON&KGSN:PW.
)GMGON&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&U;>AKDNG&JNGK:UAPG&BG;@&H:&;?J<L&;>GDBAOPEDF&OW=&?AU:H:UEDFI&@:&PNG&;C&:PG&
badane w ramach kryterium.
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Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

-K:BGJ@I&U&D:&PAB\PNGB&97n&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&
?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF.

'EK<UPAPNG&;?AP;&K:?U:B:UEDF&H?NGDN&N&\L:H?NGMEY

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&H:;J:PAOGPNA&W\NGBX@P:QDN&
i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie
pedagogiki specjalnej N`OW=&H?NALAPNA&;LWMCDG&
poprawie kompetencji wychowawczych ( typ
projektu 4).

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 5 pkt

0 lub 5pkt

2

2

0-5pkt

Definicja
6
'>K:UAH?GPNG& JKE@GKNW\& UEPNJA& ?& J:PNGD?P:QDN& :;NCSPNXDNA& :JKGQO:PEDF& UAK@:QDN& U;JAVPNJA&
>K:HWJ@W& >K?EBX@GS:& H:& #A\& 'EJ:PAPNAY& 0KE@GKNW\& \A& K<UPNGM& ?A& ?AHAPNG& ?A>GUPNGPNG&
:=BXDNA& U;>AKDNG\& U& KA\ADF& >K:BGJ@W& SKW>& ?PABHWBCDEDF& ;NX& U& ;?D?GS<OPNG& @KWHPGB& ;E@WADji
:KA?& =G?>:QKGHPN:& U>LEPNG& PA& U;>AKDNG& ;?J<L& N& >OAD<UGJ& ;E;@G\W& :QUNA@E& >:L:M:PEDF& PA&
@GKGPADF& UNGB;JNDFY& 0NGK:UAPNG& QK:HJ<U& U& KA\ADF& KGAON?:UAPGB& NP@GKUGPDBN& PA& :=;?AKE&
UNGB;JNG&;>K?EBAR&=XH?NG&?ADF:UAPNW&;><BP:QDN&>:\NXH?E&\NA;@G\&A&U;NCY&Osoby pochodzCDG&?&
@GKGP<U&UNGB;JNDF&PAOGME&K:?W\NGR&BAJ:&:;:=E&?A\NG;?JWBCDG&PA&:=;?AKADF&;LA=:&?AOWHPN:PEDF&
?S:HPNG& ?G& ;@:>PNG\& WK=APN?ADBN& WBX@E\& U& JOA;E^NJADBN& %*2p#]"& aJA@GS:KNA& mcY& %G^NPNDBA& :;<=&
?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&?S:HPNG&?&M(GJ$*8G)"E'()D8*'"*Coziomie projektu RPO WO
2014-2020. Zakres EFS.
5 pkt - >K:BGJ@I& U& D:& PAB\PNGB& 97n& ;JNGK:UAPE& BG;@& H:& :;<=& ?A\NG;?JALEDF& PA& @GKGPADF&
wiejskich.
0 pkt T >K:BGJ@& PNG& BG;@& U& D:& PAB\PNGB& 97n& ;JNGK:UAPE& H:& :;<=& ?A\NG;?JALEDF& PA& @GKGPADF&
wiejskich
Przez grupy defaworyzowane K:?W\NG&;NXl&:;:=E&PNG>GLP:;>KAUPGI&:;:=E&>K?GHUD?GQPNG&
J:fD?CDG&PAWJX&N ?ASK:M:PG&>K?GHUD?G;PE\&UE>AHPNXDNG\&?&;E;@G\W&:QUNA@EI&:;:=E&
PNGH:;@:;:UAPG&;>:LGD?PNGI&:;:=E&MEBCDG&U&W=<;@UNG&D?E&H:QUNAHD?ABCDG&>K?GBAU<U&
dyskryminacji.
UWAGA! Informacje zawarte UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGI&;@AP:UNCDG&:H?UNGKDNGHOGPNG&
;>GLPNGPNA&>:UEM;?GS:&JKE@GKNW\I&>:UNPPE&=ER&>:>AK@G&HNASP:?C&>K?GH;@AUN:PC&UG&UPN:;JW&:&
H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W&:KA?&>:UNPPE&=ER&?A>N;A\N&BGHP:?PAD?PE\NI&PNG=WH?CDE\N&
UC@>ONU:QDN.
0 pkt- >K:BGJ@&PNG&BG;@&&U&D:&PAB\PNGB&m7n&;JNGK:UAPE&&H:&WD?PN<U`;LWDFAD?E`UEDF:UAPJ<U&&?&
SKW>&HG^AU:KE?:UAPEDF&&:KA?&NDF&:>NGJWP<U
5 pkt - >K:BGJ@&&U&D:&PAB\PNGB&m7n&;JNGK:UAPE&&BG;@&H:&WD?PN<U`;LWDFAD?E`UEDF:UAPJ<U&&?&
grup defaworyzowanych oraz ich opiGJWP<U
]AHA& ;NX& D?E& UPN:;J:HAUDA& ?A>GUPNAI& MG& U& KA\ADF& U;>AKDNA& PA& K?GD?& & H:;J:PAOGPNA&
W\NGBX@P:QDN&
N& J:\>G@GPDBN& ?AU:H:UEDF& PAWD?EDNGON& =XHC& >K:UAH?:PG& H?NALAPNA& ;LWMCDG& >:>KAUNG&
kompetencji
w zakresie pedagogiki specjalnej i/lub poprawie kompetencji wychowawczych.
gA& UPN:;J:HAUDE& ;>:D?EUA& :=:UNC?GJ& W?A;AHPNGPNA& UG& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNGI& NM&
U;JA?APG&JNGKWPJN&J;?@ALDGPNA&PAWD?EDNGON&\NG;?D?C&;NX&U&?AJKG;&>GHAS:SNJN&;>GDBAOPGBY&'AMPGI&
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
A=E&JNGKWPGJ&U&BAJN\&PA;@C>N&>:HP:;?GPNG&J:\>G@GPDBN&=CHV&JUAON^NJADBN&PAWD?EDNGON&U>N;EUAL&
;NX& U& ?AJKG;& >GHAS:SNJN& ;>GDBAOPGBY& gNG& :?PAD?A& @:I& NM& JNGKWPGJ& J;?@ALDGPNA& >:UNPNGP& \NGR&
PA?UX& >GHAS:SNJA& ;>GDBAOPAY& />GLPNGPNG& kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
?A>N;<U& UG& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNG& >K:BGJ@W& a-K?EJLAHl& (QUNAHD?A\I& NM& U& KA\ADF& k& @E>W&
>K:BGJ@W& ?AJLAHA& ;NX& H:;J:PAOGPNG& W\NGBX@P:QDN& PAWD?EDNGON& U& ?AJKG;NG& >GHAS:SNJN& ;>GDBAOPGB&
>:>K?G?&KGAON?ADBX&;@WHN<U&>:HE>O:\:UEDF&?&:ONS:^KGP:>GHAS:SNJNYcY
0 pkt. T >K:BGJ@& PNG& ?AJLAHA& H?NALAf& & ;LWMCDEDF& >:>KAUNG& J:\>G@GPDBN& PAWD?Ecieli w zakresie
>GHAS:SNJN&;>GDBAOPGB&:KA?&H?NALAf&;LWMCDEDF&>:>KAUNG&J:\>G@GPDBN&UEDF:UAUD?EDFY
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&KGAON?ADBX&H?NALAf&;LWMCDEDF&>:>KAUNG&J:\>G@GPDBN&UEDF:UAUD?EDFY
m& >J@& >K:BGJ@& ?AJLAHA& H?NALAPNA& ;LWMCDG& >:>KAUNG& J:\>G@GPDBN& PAWD?EDNeli w zakresie
pedagogiki specjalnej.
-WPJ@E&;W\WBG&;NXY

4.

-K:BGJ@&?AJLAHA&;@U:K?GPNG&P:UEDF&OW=&H:>:;AMGPNG&
N;@PNGBCDEDF&>KAD:UPN&\NXH?E;?J:OPEDF&aH:@Y&@E>W&
projektu 2 i 3).

]AHA&;NXI&D?E&UPN:;J:HAUDA&?A>GUPNA&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;@U:K?GPNG&P:UEDF&OW=&H:>:;AMGPNG&
N;@PNGBCDEDF&>KAD:UPN&\NXH?E;?J:OPEDFI&?O:JAON?:UAPEDF&U&;?J:OG&OW=&>OAD<UDG&;E;@G\W&
:QUNA@EI&>:HOGSABCDGB&>:H&J:PJKG@PE&:KSAP&>K:UAH?CDE&N&H:;@X>PEDF&HOA&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&
:QUNA@:UEDF&^WPJDB:PWBCDEDF&U&KAmach tego organu :KA?&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&
projektu.
Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&;@U:K?GPNA&P:UEDF&OW=&H:>:;AMGPNA&N;@PNGBCDEDF&>KAD:UPN&
\NXH?E;?J:OPEDF.
5 pkt. - >K:BGJ@&&?AJLAHA&;@U:K?GPNG&P:UEDF&OW=&H:>:;AMGPNG&N;@PNGBCDEDF&>KAD:UPN&
\NXH?E;?J:Onych.

5.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@WY

6.

-K:BGJ@&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNG&>:?E@EUPNG&
zwalidowanych >K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&NPP:UADEBPEDF&
zrealizowanych w latach 2007 T 2015 w ramach

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

1

0-5 pkt

1

0 lub2pkt
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Projekt jest komplementarny:
-?&>K:BGJ@A\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&WPNBPEDF&aU&@E\&U&?AJKG;NG&UEJ:K?E;@APNA&
;>K?X@W&?AJW>N:PGS:&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&KGAON?:UAPEDF&U&OA@ADF&2007-2015) - 2pkt.
- projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD - 3
pkt.
-WPJ@E&;W\WBG&;NXY
0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&?A>GUPNGPNG&DNCSL:QDNI&UE>KAD:UAPEDF&U&OA@ADF&677s-2015 w kraju,
>:?E@EUPNG&?UAONH:UAPEDF&>K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&NPnowacyjnych w celu zachowania
UE>KAD:UAPGS:&UD?GQPNGB&H:K:=JWY&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNA&?UAONH:UAPEDF&>K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&
innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007 T 2015 w ramach POKL
2 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNG&?UAONH:UAPEDF >K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&NPP:UADEBPEDF&
zrealizowanych w latach 2007 T 2015 w ramach POKL
]AHA&;NX&D?E&'PN:;J:HAUDA&?A>GUPNA&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&U;><L>KADX&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&
;E;@G\W&:QUNA@EI&J@<KG&>:;NAHABC&UE>:;AMGPNG&PNG?=XHPG&H:&KGAON?ADBN&H?NALAf&?G&;?J:LA\N&OW=&
>OAD<UJA\N ;E;@G\W&:QUNA@EI&J@<KG&PNG&>:;NAHABC&UE>:;AMGPNA&U&?AJKG;NGl

POKL.

7.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;><L>KADX&;?J<L&N&>OAD<UGJ
;E;@G\W&:QUNA@EI&U&?AJKG;NG&J:K?E;@APNA&?&@GDFP:O:SNN
informacyjno-komunikacyjnych, rozwijania
kompetencji i kwalifikacji informatycznych (typ
projektu 3).

Wniosek
o dofinansowanie

0 lub 3 pkt

1

- >:HP:;?GPNA&J:\>G@GPDBN&N&JUAON^NJADBN&DE^K:UEDF&PAWD?EDNGON&U;?E;@JNDF&>K?GH\N:@<UI&U&@E\&
w zakresie J:K?E;@APNA&?&PAK?XH?N&,10&?AJW>N:PEDF&H:&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&:Kaz
ULCD?GPNA&PAK?XH?N&,10&H:&PAWD?APNA&>K?GH\N:@:UGS:I
- J;?@AL@:UAPNA&N&K:?UNBAPNA&J:\>G@GPDBN&N&JUAON^NJADBN&DE^K:UEDF&WD?PN<U`;LWDFAD?E`&
UEDF:UAPJ<UI&U&@E\ ?&WU?SOXHPNGPNG\&=G?>NGD?Gf;@UA&U&DE=GK>K?G;@K?GPN&N&UEPNJABCDEDF&?&
@GS:&@E@WLW&?ASK:MGf
Warunek H:@ED?E&?ULA;?D?A&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&@U:K?CDEDF&?G;><LY
0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&&U;><L>KADE&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@EY
3 pkt. - >K:BGJ@&&?AJLAHA&&U;><L>KADX&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@EY

8.

9.

-K:BGJ@&?AJLAHA&wykorzystanie e->:HKXD?PNJ<U`G?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDFY&aH:@Y&@E>&
projektu 1, 2, 3)

-K:BGJ@&?AJLAHA&;?J:OGPNA&HOA&PAWD?EDNGON&?&
wykorzystania e->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDF&aH:@Y&@E>W&>K:BGJ@W&8I&6c

'&KA\ADF&JKE@GKNW\&=AHA&;NX&D?E&=XHC&UEJ:K?E;@EUAPG&G->:HKXD?PNJN`G-zasoby/e-\A@GKNALE&
HEHAJ@ED?PG&;@U:K?:PG&H?NXJN&QK:HJ:\&*j/&U&OA@ADF&677s-2013 i 2014-6767I&J@<KG&?:;@ALE&
H:>W;?D?:PG&H:&WME@JW&;?J:OPGS:&>K?G?&o*g.
Wniosek
o dofinansowanie

0 lub 3 pkt

1

0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNA&G->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&
dydaktycznych.
3 pkt. - >K:BGJ@&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNA&e->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&
dydaktycznych.
W ramach kryterium bada ;NX&D?E&=XHC&:KSAPN?:UAPG&;?J:OGPNA&?&UEJ:K?E;@EUAPNA&G>:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDF&;@U:K?:PEDF&H?NXJN&QK:HJ:\&*j/&U&
latach 2007-2013 i 2014-6767I&J@<KG&?:;@ALE&H:>W;?D?:PG&H:&WME@JW&;?J:OPGS:&>K?G?&o*g.

Wniosek
o dofinansowanie

0 lub 3 pkt

1
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0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA KGAON?ADBX&;?J:OGf&HOA&PAWD?EDNGON&U&?AJKG;NG&UEJ:K?E;@APNA&G>:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDFY
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&KGAON?ADBX&;?J:OGf&HOA&PAWD?EDNGON&U&?AJKG;NG&UEJ:K?E;@APNA&G>:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDFY

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

10.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&H:;J:PAOGPNA&W\NGBX@P:QDNI&
kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w ramach
;@WHN<U&>:HE>O:\:UEDF&?&?AJKG;W&>K:SKA\:UAPNA&
(dot. typu projektu 3)

'& DGOW& >:HPNG;NGPNA& J:\>G@GPDBN& DE^K:UEDF& PAWD?EDNGON& >KG^GK:UAPG& =XHC& ;@WHNA&
podyplomowe z zakresu programowania realizowanych w oparciu o opracowany przez MEN
KA\:UE& >K:SKA\& ;@WHN<U& >:HE>O:\:UEDF& I& WH:;@X>PN:PE& & ?A& >:QKGHPND@UG\& ;@K:PE&
internetowej administrowanej przez MEN.
Wniosek
o dofinansowanie

0 lub 3 pkt

1

144

0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&KGAON?ADBN&;@WHN<U&>:HE>O:\:UEDF&HOA&PAWD?EDNGON z zakresu
programowania realizowanych w oparciu o opracowany przez MEN ramowy program .
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&KGAON?ADBX&;@WHN<U&HOA&PAWD?EDNGON z zakresu programowania
realizowanych w oparciu o opracowany przez MEN ramowy program

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

+Q(-"&+"#$%$+)'(p("-+()+(fgPh-2020
)#2+!'(.'!+Qq(%0,!'4.&
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
+V(C=EB=LW>WBX;(

&e()L?B<;(D;<BVd(>HA<;KDE

0IE;J;GE>((((

pOP("BIXSD(>HA<;KDE

-BHHIE;J;GE>

pOPOf()?C;=KE>(<?IW;JK>GE;(B\SaG>\B(X('\aBU>=;KDE(+CBa?<E>D
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>((?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

1.

Ograniczenie terytorialne realizacji projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

!G&U;>AKDNA&UELCD?GPN&;Cl
- ;?J:LE`>OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@E&;>:?A&@GKGPW&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBI
- WD?PN:UNG`;LWDFAD?G`UEDF:UAPJ:UNG&UEMGB&UE\NGPN:PEDF&;?J<L`>OAD<UGJ&;E;@G\W oraz ich rodzice / opiekunowie spoza
terenu Aglomeracji Opolskiej,
- PAWD?EDNGOG&UEMGB&UE\NGPN:PEDF&;?J<L`>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&;>:?A&@GKGPW&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBY

2.

!S:HP:QR&?&>KN:KE@G@A\N&N&DGOA\N&Strategii ZIT.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Projek@&U>N;WBG&;NX&U&/J+"JAR(S*!XW*hRO.FA+"%H(*0C.OG)(AH A&BGS:&?AL:MGPNA&;C&?S:HPG&?&DGOA\N&?HG^NPN:UAPE\N&
w dokumencie.

]G?U?SOXHPE

'GKE^NJWBG&;NX, czy realizacja wsparcia dokonywana jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania
;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&U&?AJKG;NG&?A>OAP:UAPGS:&H:&KGAON?ADBN&U;>AKDNAY&%NASP:?A&>:UNPPA&=ER&
>K?ES:@:UAPA&N&>K?G>K:UAH?:PA&>K?G?&;?J:LX&OW=&>OAD<UJX&;E;@G\W&:QUNA@E&OW=&NPPE&>:H\N:@&>K:UAH?CDE&H?NALAOP:QR&:&
DFAKAJ@GK?G&GHWJADEBPE\&OW=&=AHAUD?E\&:KA?&?A@UNGKH?:PA&>K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE =CHV&:;:=X&W>:UAMPN:PC&H:&
podejmowania decyzji.
'&>K?E>AHJW&UE>:;AMGPNA&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&:KA?&;zkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne dot. typu
projektu:
- 2a - 'E>:;AMGPNG&;?J:OPEDF&>KAD:UPN&U&PAK?XH?NA&H:&PAWD?APNA&>K?GH\N:@<U&>K?EK:HPND?EDF&OW=&\A@G\A@EJN&
przewidziane w typie projektu,
- 3a T 'E>:;AMGPNG&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&:QUNA@E&U&>:\:DG&HEHAJ@ED?PG&:KA?&PAK?XH?NA&,10I&U&@E\&NP^KA;@KWJ@WKA&;NGDN:U:W;LWS:UA&>K?GUNH?NAPG&U&@E>NG&>K:BGJ@WI
- 4a T %:>:;AMGPNA&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&U&>:\:DG&HEHAJ@ED?PG&:KA?&;>GDBAON;@ED?PE&;>K?X@.
HNASP:?A&>:UNPPA&:=GB\:UAR&UPN:;JN&?&>K?G>K:UAH?:nego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego
UE>:;AMGPNAY
-:H\N:@&>K?G>K:UAH?ABCDE&HNASP:?X&>:UNPNGP&\NGR&\:MONU:QR&;J:K?E;@APNA ze wsparcia instytucji systemu wspomagania
>KADE&;?J<L&@BY&>OAD<UJN&H:;J:PAOGPNA&PAWD?EDNGONI&>:KAHPN&psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.
-K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE&K:?W\NG&;NX&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:I&BGHP:;@JX&;A\:K?CHW&@GKE@:KNAOPGS:I&NPPC&:;:=X&>KAUPC&OW=&
^N?ED?PC&:H>:UNGH?NAOPC&?A&H?NALAOP:QR&;?J:LE`&>OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@EY Wnioskodawca zobowNC?APE&BG;@&H:&

3.

1PHEUNHWAOPA&APAON?A&>:@K?G=&;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&;E;@G\W&
:QUNA@EY

Wniosek
o dofinansowanie
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4.

DNASP:?A&>:@K?G=&WD?PN<U`;LWDFAD?E`UEDF:UAPJ<U .

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

5.

ProjeJ@&?AJLAHAI&MG&D:&PAB\PNGB&i7n&U;?E;@JNDF&:;<=&
JUAON^NJWBCDEDF&;NX&H:&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&
>K:BGJ@W&;@AP:UNC&WD?PN:UNG`;LWDFAD?G&`UEDF:UAPJ:UNG&
;?J<L&`&>OAD<UGJ&;E;@G\W :QUNA@E&.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

6.

-K?GH;NXU?NXDNA&^NPAP;:UAPG&?G&QK:HJ<U&*j/ prowadzone
U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&W?W>GLPNGPNG&H?NALAf&
>K:UAH?:PEDF&>K?GH&K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@WY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

7.

*^GJ@E&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&\ABC&?A>GUPN:PC&@KUAL:QR&
?AJW>N:PGS:&;>K?X@W.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

8.

-K:BGJ@&\A&PA&DGOW&U;>AKDNG&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&
:QUNA@EI&U&J@<KEDF&WD?PN:UNG&W?E;JWBC&PAB;LA=;?G&UEPNJN&
edukacyjne w skali Aglomeracji Opolskiej.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie projektu w pkt 3.5 Opis grupy docelowej i uzasadnienie wyboru: UPN:;J<U&?&
HNASP:?E&:KA?&NP^:K\ADBNI&MG&HNASP:?A&?:;@ALA&?A@UNGKH?:PA&>K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDEY
%?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&\W;?C&WU?SOXHPNAR&NPHEUNHWAOPG&>:@K?G=E&K:?U:B:UG&N&GHWJADEBPG&:KA?&
\:MONU:QDN&>;EDF:^N?ED?PG&WD?PN<U`;LWDFAD?E`UEDF:UAPJ<U&&:=BX@EDF&U;>AKDNG\I&>:>AK@G&HNASP:?C&>K?GH;@AUN:PC&we
wniosku o dofinansowanie projektu. 1P^:K\ADBG&?AUAK@G&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGI&;@AP:UNCDG&:H?UNGKDNGHOAPNG&
;>GLPNGPNA&>:UEM;?GS:&JKE@GKNW\I&>:UNPPE&=ER&?A>N;A\N&BGHP:?PAD?PE\NI&PNG=WH?CDE\N&UC@>ONU:QDNY
-K:BGJ@&?AJLAHA&WJNGKWPJ:UAPNG&U;>AKDNA&PA&K?GD?&J;?@AL@:UAPNA&N&K:?UNBAPNA&W&WD?PN<U&J:\>G@GPDBN&JOWD?:UEDF&
PNG?=XHPEDF&PA&KEPJW&>KADE&:KA?&NPHEUNHWAON?ADBN&PAWD?APNAY&.ND?=X&WD?G;@PNJ<U&@KAJ@WBG\E&LCD?PNG&U&KA\ADF&@E><U&
>K:BGJ@<U&:H&6H:&kY
/JAOA&H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?GH&K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&>K?G?&;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@E&aPAJLAHE&
QK:HJ<U&PA&NDF&KGAON?ADBXc&PNG&\:MG&WOGD&?\PNGB;?GPNW&U&;@:;WPJW&H:&;JAON&H?NALAf&aPAJLAH<Uc&>K:UAH?:PEDF&>K?G?&;?J:LE&
OW=&>OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@E&U&:JKG;NG&86&\NG;NXDE&>:>K?GH?ABCDEDF&&?L:MGPNG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W&
aQKGHPN:\NG;NXD?Pie). WAKWPGJ&PNG&H:@ED?E&H?NALAf&?KGAON?:UAPEDF&U&KA\ADF&-(&0.&AO=:&>K:SKA\<U&K?CH:UEDFY&
'&DGOW&W?PAPNA&JKE@GKNW\&?A&;>GLPN:PG&'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?GPNA&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&
>K:BGJ@W&;@:;:UPGB&NP^:K\ADBN&a-K?EJLAHl&(QUNAHD?A\I&NM&>K?GH;NXU?NXDNA&^NPAP;:UAPG&?G&QK:HJ<U&*j/&=XHC&;@AP:UNLE&
W?W>GLPNGPNG&H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?G?&;?J:LE&U&:JKG;NG&86&\NG;NXDE&>:>K?GH?ABCDEDF&?L:MGPNG&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu).
W ramach kryterium wnioskodawca >:UNPNGP&UEJA?ARI&MG&BG;@&:H>:UNGHPN:&>K?ES:@:UAPE&H:&W@K?E\APNA&G^GJ@<U&
KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&>:H&U?SOXHG\&:KSAPN?ADEBPE\I&@GDFPND?PE\&N&^NPAP;:UE\Y&'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&
?A\NG;?D?GPNA&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&HGJOAKADBN&H:@ED?CDGB&W@K?E\APNA&i wykorzystania zakupionego w ramach
>K:BGJ@W&;>K?X@W&H:&PAWD?APNA&GJ;>GKE\GP@AOPGS: oraz TIK. W zakresie projektu:
- 'GKE^NJADBA&U;JAVPNJA&H:@ED?CDGS:&H:>:;AMGPNA&?AJW>N:PGS:&H?NXJN&*j/&H:&>K:UAH?GPNA&?ABXR&GHWJADEBPEDF&?&
>K?GH\N:@<U&>K?EK:HPND?EDF&:KA?&;>K?X@W&,10&=XH?NG&H:J:PEUAPA&H:&k&@ES:HPN&>:&?AJ:fD?GPNW&-K:BGJ@W&U&KA\ADF&UN?E@E&
\:PN@:KWBCDGBY& '&>K?E>AHJW&?AJ:fD?GPNA&-K:BGJ@W&?&J:fDG\&D?GKUDAI&:JKG;&>:\NAKW&U;JAVPNJ<U&\:MG&WOGD&UEHLWMGPNW&N&
?:;@APNG&H:J:PAPE&U&>NGKU;?E\&\NG;NCDW&P:UGS:&K:JW&;?J:OPGS:
- 'EJ:K?E;@APNG&;>K?X@W&,10&BG;@&UGKE^NJ:UAPG&PA&KG>KG?GP@A@EUPGB&>K<=NG&;?J<L`>OAD<UGJ&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&
#-(&H:&h&\NG;NXDE&>:&?AJ:fD?GPNW&>K:BGJ@W&U&KA\ADF&wizyt \:PN@:KNPS:UEDF&>K?G?&>KAD:UPNJ<U&1-&#-(Y
(DGPNG&>:HOGSA&QKGHPNA&?&UEPNJ<U&;?J<L`&>:H\N:@<U&?&:;@A@PNGS:&K:JW&&>:>K?GH?ABCDGS:&K:J&?L:MGPNA&UPN:;JW&:&
H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY&-:UEM;?G&H:@ED?E&UEPNJ<U&?&GS?A\NP<U&?GUPX@K?PEDF&>W=ONJ:UAPEDF&>K?G?&(JKXS:UC&0:\N;BX&
*S?A\NPADEBPC&UG&'K:DLAUNWY&-K:BGJ@&U&D:&PAB\PNGB&i7n&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&;?J<L`>:H\N:@<UI&J@<KG&W?E;JWBC&PAB;LA=;?G&
wyniki w skali Aglomeracji Opolskiej.
-K?GH\N:@:UG&JKE@GKNW\&PNG&\A&?A;@:;:UAPNAI&BGMGONl
a) ';>AKDNG&?:;@APNG&;JNGK:UAPG&H:&U;?E;@JNDF&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&?O:JAON?owanych na terenie
Aglomeracji Opolskiej,
b) ';>AKDNG&BG;@&JNGK:UAPG&UELCD?PNG&H:&;?J<L&;>GDBAOPEDFY
)GMGON&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&U;>AKDNG&JNGK:UAPG&BG;@&BGHP:D?GQPNG&H:&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&>K:UAH?CDEDF&
J;?@ALDGPNG&:S<OPG&N&;?J<L&;>GDBAOPEDF&OW=&?Awodowych @:&>K?GH\N:@:UG&JKE@GKNW\&\W;N&=ER&;>GLPN:PG&U&;@:;WPJW&H:&&
U;?E;@JNDF&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&>K:UAH?CDEDF&J;?@ALDGPNG&:S<OPG&?A&UEBC@JNG\&;?J<L&;>GDBAOPEDF&N&
zawodowych.
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!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6

1.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@WY

Wniosek
o dofinansowanie

1

0, 2, 3, 5 pkt

Projekt jest komplementarny z:
- >K:BGJ@A\N&?&:=;?AKW&GHWJADBN&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&WPNBPEDF&aU&@E\&U&zakresie wykorzystania
;>K?X@W&?AJW>N:PGS:&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&KGAON?:UAPEDF&U&>GK;>GJ@EUNG&^NPAP;:UGB&p*&677s-2013) T 2
pkt;
- inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD T 3 pkt.
-WPJ@E&;W\WBG&;NXY

2.

Zintegrowany charakter projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

2

1-3 pkt

3.

Obszar realizacji projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

2

1-3 pkt

4.

'>LEU&>K:BGJ@W&PA&:;NCSPNXDNG&U;JAVPNJ<U&
:JKGQO:PEDF&HOA&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBY

Wniosek
o dofinansowanie

1

0-12 pkt
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-WPJ@:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&LCD?CDG&SL<UPG&@E>E&>K?GH;NXU?NXR&\:MONUEDF&H:&KGAON?:UAPNAI&U;JA?APEDF&U&
/&%&ARD#.89F*0C(G(A*0G(*1+(.+9JAJ.89%7*[10*\0*,=>]-2020:
1 pkt T >K:BGJ@&KGAON?WBCDE&BGHGP&@E>&>K:BGJ@Wb
2 pkt T projekt NP@GSKWBCDE&HUA&@E>E&>K:BGJ@<Ub
3 pkt - >K:BGJ@&NP@GSKWBCDE&UNXDGB&PNM&HUA&@E>E&>K:BGJ@<UY
Projekt realizowany na obszarze:
1 gminy - 1 pkt,
2 gmin - 2 pkt,
m&OW=&UNXDGB&S\NP&- 3 punkty.
-KG\N:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&
:&PABUEM;?E\&U>LEUNG&PA&KGAON?ADBX&UAK@:QDN&H:DGO:UGB&U;JAVPNJ<U produktu wskazanych w Strategii ZIT, tj.:
8c&.ND?=A&PAWD?EDNGON&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&?&?AJKG;W&,10&U&>K:SKA\NG&a:;:=EcI
6c.ND?=A&WD?PN<U&:=BX@EDF&U;>AKDNG\ w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (osoby),
mc&.ND?=A&;?J<L&N&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&UE>:;AM:PEDF&U&KA\ADF&>K:SKA\W&U&;>K?X@&,10&H:&>K:UAH?GPNA&?ABXR&
edukacyjnych (szt.).
'>LEU&PA&:;NCSPNXDNG&H:DGO:UGB&UAK@:QDN&U;JAVPNJ<U&UEKAM:PE&=XH?NG&US&U?:KWl
!"#$%&'(!)*"+,-*"(."/0*1"#%!","(!(2#%30*4-0
(:(;<<=
!"#$%&'(/%401%!"(!)*"+,-*"(%*#0&1%,"(!(5$#"$06--(789(
0 pkt - >:PNMGB&8&n
1 pkt - od 1 % do 3 %
2 pkt - >:UEMGB&&m&n&H:&i&n
3 pkt - >:UEMGB&i&n&H:&87&n
4 pkt - >:UEMGB&87&n
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'EK<UPAPNG&;?AP;&K:?U:B:UEDF&H?NGDN&N&\L:H?NGMEY

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 5 pkt

6.

-K:BGJ@&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNG&>:?E@EUPNG&
?UAONH:UAPEDF&>K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&NPP:UADEBPEDF&
zrealizowanych w perspektywie finansowej UE 2007
T 2013 w ramach POKL.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

7.

Projekt realizowany w partnerstwie

Wniosek
o dofinansowanie

2

0-3 pkt

8.

-K:BGJ@&;JNGK:UAPE&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&
terenach wiejskich.

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 - 5 pkt

5.
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-WPJ@ADBA&>K?E?PAUAPA&BG;@&?A&JAMHE&UUY&U;JAVPNJ&:;:=P:Y&-WPJ@E&;W\WBC&;NXY
-K?G?& SKW>E& HG^AU:KE?:UAPG& K:?W\NG& ;NXl& :;:=E& PNG>GLP:;>KAUPGI& :;:=E& >K?GHUD?GQPNG& J:fD?CDG& PAWJXN
?ASK:M:PG& >K?GHUD?G;PE\& UE>AHPNXDNG\& ? ;E;@G\W&:QUNA@EI& :;:=E& PNGH:;@:;:UAPG& ;>:LGD?PNGI& :;:=E& MEBCDG& U&
W=<;@UNG&D?E&H:QUNAHD?ABCDG&>K?GBAU<U&HE;JKE\NPADBNY
p'"2"&1P^:K\ADBG&?AUAK@G&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGI&;@AP:UNCDG&:H?UNGKDNGHOGPNG&;>GLPNGPNA&>:UEM;?GS:&
JKE@GKNW\I& >:UNPPE& =ER& >:>AK@G& HNASP:?C& >K?GH;@AUN:PC& UG& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNG& >K:BGJ@W& oraz powinny
=ER&?A>N;A\N&BGHP:?PAD?PE\NI&PNG=WH?CDE\N&UC@>ONU:QDN.
Projekt skierowany do:
0 pkt- >K:BGJ@& PNG& BG;@& & U& D:& PAB\PNGB& m7n& ;JNGK:UAPE& & H:& WD?PN<U`;LWDFAD?E`UEDF:UAPJ<U& & ?& SKW>&
HG^AU:KE?:UAPEDF&&:KA?&NDF&:>NGJWP<U
5 pkt - >K:BGJ@& & U& D:& PAB\PNGB& m7n& ;JNGK:UAPE& & BG;@& H:& WD?PN<U`;LWDFAD?E`UEDF:UAPJ<U& & ?& SKW>&
defaworyzowanych oraz ich opiGJWP<U
0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&UEJ:K?E;@APNG&>:?E@EUPNG&?UAONH:UAPEDF&>K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&NPP:UADEBPEDF&
wypracowanych w kraju w perspektywie finansowej UE 2007-2013.
0 pktT >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNA&>:?E@EUPNG&?UAONH:UAPEDF&>K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&NPP:UADEBPEDF&
zrealizowanych w perspektywie finansowej UE 2007 T 2013 w ramach POKL;
2 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHA& UEJ:K?E;@APNA& >:?E@EUPNG& ?UAONH:UAPEDF& >K:HWJ@<U& >K:BGJ@<U& NPP:UADEBPEDF&
zrealizowanych w perspektywie finansowej UE 2007 T 2013 w ramach POKL.
-WPJ@& :@K?E\ABC& >K:BGJ@E& KGAON?:UAPG& U& KA\ADF& >AK@PGK;@UA& >:H\N:@<U& W>KAUPN:PEDF& PA& >:H;@AUNG&
/&%&ARD#.8AR.* 0C(G6* 0G(* 1+(.+9JAJ.89%7* [10* \0* ,=>]-2020 do :@K?E\APNA& U;>AKDNA& U& KA\ADF& >:HH?NALAPNAY&
Punktacja za:
0 pkt - brak partnerstwa;
1 pkt - >AK@PGK;@U:&HU<DF&>:H\N:@<Ub
2 pkt - >AK@PGK;@U:&@K?GDF&>:H\N:@<Ub
3 pkt - >AK@PGK;@U:&D?@GKGDF&N&UNXDGB&>:H\N:@<UY
0KE@GKNW\&\A&?A&?AHAPNG&?A>GUPNGPNG&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&SKW>&?PABHWBCDEDF&;NX&U&;?D?GS<OPNG&
@KWHPGB&;E@WADBN&:KA?&=G?>:QKGHPN:&U>LEPNG&PA&U;>AKDNG&;?J<L&N&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&>:L:M:PEDF&PA&@GKGPADF&
UNGB;JNDFY&0NGK:UAPNG&QK:HJ<U&U&KA\ADF&KGAON?:UAPGB&NP@GKUGPDBN&PA&:=;?AKE&UNGB;JNG&;>K?EBAR&=XH?NG&?ADF:UAPNW&
;><BP:QDN&>:\NXH?E&\NA;@G\&A&U;NCY&,GKGPE&UNGB;JNG&PAOGME&K:?W\NGR&BAJ:&:=;?AKE&;LA=:&?AOWHPN:PG&?S:HPNG&?G&
;@:>PNG\&WK=APN?ADBN&WBX@E\&U&JOA;E^NJADBN&%*2p#]"&aJA@GS:KNA&mcY&%G^NPNDBA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&
wiejskich zgodnie z M(GJ$*8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*[10*\0*,=>]-2020. Zakres EFS.
0 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&&;@AP:UNC&\PNGB&PNM&87n&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wb
1 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&:H&87n&H:&67n&&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wb
2 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&UNXDGB&PNM&67n&H:&m7n&&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wb
3 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&&UNXDGB&PNM&m7n&H:&k7n&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WY
4 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&&UNXDGB&PNM&k7n&H:&i7n&&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WY
5 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&UNXDGB&PNM&i7n&&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WY
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9.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&na rzecz doskonalenia
W\NGBX@P:QDN, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli
w zakresie pedagogiki specjalnej N`OW=&H?NALAPNA&
;LWMCDG&>:>KAUNG&J:\>G@GPDBN&UEDF:UAUD?EDF&

Wniosek
o dofinansowanie

2

0,2, 3, 5 pkt

10.

-K:BGJ@&?AJLAHA&;@U:K?GPNG&P:UEDF&OW=&H:>:;AMGPNG&
N;@PNGBCDEDF&>KAD:UPN&\NXH?E;?J:OPEDF&aH:@Y&
drugiego i trzeciego typu projektu).

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

11.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;><L>KADX&;?J<L&N&>OAD<UGJ&;E;@G\W&
:QUNA@E&U&?AJKG;NG&J:K?E;@APNA&?&,10&:KA?&K:?UNBAPNA&
kompetencji informatycznych

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 3 pkt
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]AHA&;NX&D?E&UPN:;J:HAUDA&?A>GUPNAI&MG&U&KA\ADF&U;>AKDNA&PA&K?GD? H:;J:PAOGPNA&W\NGBX@P:QDN, kompetencji lub
kwalifikacji PAWD?EDNGON&=XHC&>K:UAH?:PG&H?NALAPNA&;LWMCDG&>:>KAUNG&J:\>G@GPDBN&U&?AJKG;NG&>GHAS:SNJN&;>GDBAOPGB
i/lub H?NALAPNA&;LWMCDG&poprawie kompetencji wychowawczych.
gA& UPN:;J:HAUDE& ;>:D?EUA& :=:UNC?GJ& W?A;AHPNGPNA& UG& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNGI& NM& U;JA?APG& JNGKWPJN&
J;?@ALDGPNA& PAWD?EDNGON& \NG;?D?C& ;NX& U& ?AJKG;& >GHAS:SNJN& ;>GDBAOPGBY& 'AMPGI& A=E& JNGKWPGJ& U& BAJN\& PA;@C>N&
>:HP:;?GPNG& J:\>G@GPDBN& =CHV& JUAON^NJADBN& PAWD?EDNGON& U>N;EUAL& ;NX& U& ?AJKG;&>GHAS:SNJN& ;>GDjalnej. Nie oznacza
@:I& NM& JNGKWPGJ& J;?@ALDGPNA& >:UNPNGP& \NGR& PA?UX& >GHAS:SNJA& ;>GDBAOPAY& />GLPNGPNG& kryterium zostanie
?UGKE^NJ:UAPG&PA&>:H;@AUNG&?A>N;<U&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W&a-K?EJLAHl&(QUNAHD?A\I&NM&U&KA\ADF&
k& @E>W& >K:BGJ@W& ?AJLAHA& ;NX& H:;J:PAOGPNG& W\NGBX@P:QDN& PAWD?EDNGON& U& ?AJKG;NG& >GHAS:SNJN& ;>GDBAOPGB& >:>K?G?&
KGAON?ADBX&;@WHN<U&>:HE>lomowych z oligofrenopedagogiki).
0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&H?NALAf&&;LWMCDEDF&>:>KAUNG&J:\>G@GPDBN&PAWD?EDNGON&U&?AJKG;NG&>GHAS:SNJN&;>GDBAOPGB&
oraz H?NALAf&;LWMCDEDF&>:>KAUNG&J:\>G@GPDBN&UEDF:UAUD?EDFY
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&KGAON?ADBX&H?NALAf&;LWMCDEDF&>:>KAUNG&J:\>G@GPDBN&UEDF:UAUD?EDFY
m&>J@&>K:BGJ@&?AJLAHA&H?NALAPNA&;LWMCDG&>:>KAUNG&J:\>G@GPDBN&PAWD?EDNGON&U&?AJKG;NG&>GHAS:SNJN&;>GDBAOPGBY
Punkty ;W\WBG&;NXY
]AHA&;NXI&D?E&UPN:;J:HAUDA&?A>GUPNA&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;@U:K?GPNG&P:UEDF&OW=&H:>:;AMGPNG&N;@PNGBCDEDF&
>KAD:UPN&\NXH?E;?J:OPEDFI&?O:JAON?:UAPEDF&U&;?J:OG&OW=&>OAD<UDG&;E;@G\W&:QUNA@EI&>:HOGSABCDGB&>:H&J:PJKG@PE&
:KSAP&>K:UAH?CDE&N H:;@X>PEDF&HOA&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&:QUNA@:UEDF&^WPJDB:PWBCDEDF&U&KA\ADF&@GS:&:KSAPWY
0 pkt T pK:BGJ@&PNG&?AJLAHA&;@U:K?GPNA&P:UEDF&OW=&H:>:;AMGPNA&N;@PNGBCDEDF&>KAD:UPN&\NXH?E;?J:OPEDFb
5 pkt - >K:BGJ@&&?AJLAHA&;@U:K?GPNG&P:UEDF&OW=&H:>:;AMGPNG&N;@PNGBCDEDF&>KAD:UPN&\NXH?E;?J:OPEDFY
]AHA&;NX&D?E&UPN:;J:HAUDA&?A>GUPNA&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&U;><L>KADX&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@EI&J@<KG&
>:;NAHABC&UE>:;AMGPNG&PNG?=XHPG&H:&KGAON?ADBN&H?NALAf&?G&;?J:LA\N&OW=&>OAD<UJA\N&;E;@G\W&:QUNA@EI&J@<KG&PNG&
>:;NAHABC&@AJNGS:&UE>:;AMGPNA&w zakresie:
! >:HP:;?GPNA&J:\>G@GPDBN&DE^K:UEDF&PAWD?EDNGON&U;?E;@JNDF&>K?GH\N:@<UI&U&@E\&U&?AJKG;NG&J:K?E;@APNA&
PAK?XH?N&,10&?AJW>N:PEDF&H:&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&:KA?&ULCD?GPNA&PAK?XH?N&,10&H:&PAWD?APNA&
przedmiotowego,
! J;?@AL@:UAPNA&N&K:?UNBAPNA&J:\>G@GPDBN&DE^K:UEDF&WD?PN<U/;LWDFAD?E`UEDF:UAPJ<UI w tym z WU?SOXHPNGPNG\&
=G?>NGD?Gf;@UA&U&DE=GK>K?G;@K?GPN&N UEPNJABCDEDF&?&@GS:&?ASK:MGfI
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;><L>KADE&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;><L>KADX&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E
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12
.

13
.

-K:BGJ@&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNG&G->:HKXD?PNJ<U`G?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDFY&

-K:BGJ@&?AJLAHA&;?J:OGPNA&HOA&PAWD?EDNGON&?&
wykorzystania e->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDF&

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

1

1

0 lub 3 pkt

0 lub 3 pkt
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'&KA\ADF&JKE@GKNW\&=AHA&;NX&D?E&=XHC&UEJ:K?E;@EUAPG&G->:HKXD?PNJN`G-zasoby/e-\A@GKNALE&HEHAJ@ED?PG&
;@U:K?:PG&H?NXJN&QK:HJ:\&*j/&U&OA@ADF&677s-2013 i 2014-6767I&J@<KG&?:;@ALE&H:>W;?D?:PG&H:&WME@JW&;?J:OPGS:&
przez MEN.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNA&G->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDFY
3 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNA&G-podKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDFY
'&KA\ADF&JKE@GKNW\&=AHA&;NX&D?E&=XHC&:KSAPN?:UAPG&szkolenia z wykorzystywania e->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDF&;@U:K?:PEDF&H?NXJN&QK:HJ:\&*j/&U&OA@ADF&677s-2013 i 2014-6767I&J@<KG&?:;@ALE&
H:>W;?D?:PG&H:&WME@JW&;?J:OPGS:&>K?G?&o*g.
0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&KGAON?ADBX&;?J:OGf&HOA&PAWDzycieli w zakresie wykorzystania e->:HKXD?PNJ<U`G?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDFY
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&KGAON?ADBX&;?J:OGf&HOA&PAWD?EDNGON&U&?AJKG;NG&UEJ:K?E;@APNA&G->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDFY
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+Q(-"&+"#$%$+)' 9 RPO WO 2014-2020
)#2+!'(.'!+Qq(%0,!'4.&
- KRYTERIA MERYTORYCZNE 2343%5/9+)%(-
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+V(C=EB=LW>WBX;

IX :$.,"(+*(",<K+4-D"()*&

0IE;J;GE>

U?R+V,'%/*+4-D"()*&

-BHHIE;J;GE>

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

1

2

3

1

Ograniczenie terytorialne realizacji projektu

2.

,KUAL:QR&P:U:>:U;@ALEDF&\NGB;D&UEDF:UAPNA&
przedszkolnego

Charakter
kryterium
W/B
4

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Definicja
5
!G&U;>AKDNA&UELCD?:PG&aNc&;Cl
- :QK:HJN&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&&a('-c&?&@GKGPW&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBI
- H?NGDN&U&UNGJW&>K?GH;?J:OPE\&UEMGB&UE\NGPN:PEDF&:QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&N&&NDF&
rodzice/opiekunowie,
- PAWD?EDNGOG&UEMGB&UE\NGPN:PEDF&:QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&
'&>K?E>AHJW&>K:BGJ@<U&?AJLAHABCDEDF&@U:K?GPNG&P:UEDF&\NGB;D&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&=XHC&:PG&^NPAP;:UAPG&
UELCD?PNGI& BGMGON& ?:;@APNG& ?ASUAKAP@:UAPA& @KUAL:QR& utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania
przedszkolnego, przez okres co najmniej 2lat :H& HA@E& ?AJ:fD?GPNA& KGAON?ADBN& >K:BGJ@WI& :JKGQO:PGB& U& W\:UNG& :&
dofinansowanie projektu. ,KUAL:QR& >:UNPPA& =ER& K:?W\NAPA& BAJ:& NP;@E@WDB:PAOPA& S:@:U:QR& :QK:HJ<U& UEDF:UAPNA&
>K?GH;?J:OPGS:&a('-c&H:&QUNAHD?GPNA&W;LWS&>K?GH;?J:OPEDF&U&KA\ADF utworzonych w projekcie miejsc wychowania
przedszkolnego ^NPAP;:UAPA& ?G& QK:HJ<U& NPPEDF&PNM& GWK:>GB;JNG. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym
>OAD<UJN& \NGB;D& UEDF:UAPNA& >K?GH;?J:OPGS:& \W;N& WU?SOXHPNAR& H:JLAHPC& OND?=X& \NGB;D& W@U:K?:PEDF& U& >K:BGJDie.
'PN:;J:HAUDA& ?:=:UNC?APE& BG;@& H:& ?A\NG;?D?GPNA& UG& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNG& NP^:K\ADBN& H:@ED?CDGB& W@K?E\APNA&
utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lata OND?CD& :H& HA@E&
?AJ:fD?GPNA&realizacji projektu.
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&
:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&
projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y&

3.

(JKG;&^NPAP;:UAPNA&H?NALAf&KGAON?:UAPEDF&U&KA\ADF&
projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

jNPAP;:UAPNG&H?NALAOP:QDN&=NGMCDGB&P:U:W@U:K?:PEDF&\NGB;D&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&U&KA\ADF&*j/&\:MONUG&BG;@&
>K?G?&:JKG;&PNG&HLWM;?E&PNM&86&\NG;NXDEY&jNPAP;:UAPNG&KGAON?ADBN&H:HA@J:UEDF&?ABXR&U&('-&:KA?&H:;J:nalenie
W\NGBX@P:QDNI&J:\>G@GPDBN&OW=&JUAON^NJADBN&PAWD?EDNGON&('-&\:MONUG&BG;@&>K?G?&:JKG;&PNG&HLWM;?E&PNM&6k&\NG;NCDGY&
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%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&
\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y&

4.

oGDFAPN?\&>K?GDNUH?NALAPNA&KE?EJW&>:HU<BPGS:&
finansowania

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

0:K?E;@APNG& ?& ^NPAP;:UAPNA& H?NALAOP:QDN& =NGMCDGB& P:U:& W@U:K?:PEDF& \NGB;D& UEDF:UAPNA& >K?GH;?J:OPGS:& :=ONSWBG&
:KSAP& >K:UAH?CDE& ('-& H:& ?L:MGPNA& ?:=:UNC?APNA& H:& ;^NPAP;:UAPNA& H?NALAOP:QDN& =NGMCDGB& UELCD?PNG& ?G& QK:HJ<U& *j/&
=CHV& UELCD?PNG& ?& JKAB:UEDF& QK:HJ<U& >W=licznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego.
]GPG^NDBGP@& >:UNPNGP&>:HBCR& HGDE?BXI& D?E& H?NALAOP:QR& =NGMCDA& =XH?NG& U& @E\& >K?E>AHJW&^NPAP;:UAPA& ?G& QK:HJ<U& p*I&
D?E&?&JKAB:UEDF&QK:HJ<U&>W=OND?PEDFY&W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty
NPPG& PNM& )/,I& NP^:K\ADBG& H:@ED?CDG& OND?=E& H?NGDN& J:K?E;@ABCDEDF& ?& P:U:& W@U:K?:PEDF& U& KA\ADF& >K:BGJ@W& *j/& \NGB;D&
UEDF:UAPNA& >K?GH;?J:OPGS:& PNG& =XHC& WU?SOXHPNAPG& >K?G?& :KSAP& >K:UAH?CDE& U& >K?GJA?EUAPEDF& D:\NG;NXD?PNG&
organowi H:@WBCDG\W& ;>KAU:?HAPNADF& U& :JKG;NG& 86& \NG;NXDE& ^NPAP;:UAPNA& H?NALAOP:QDN& =NGMCDGB& P:U:& @U:K?:PEDF&
miejsc w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie
\:MG&UE;@X>:UAR&:&H:@ADBX&?&=WHMG@W&S\NPE&U&:JKG;NG KGAON?ADBN&>K:BGJ@WI&SHEM&UEHA@JN&PA&^NPAP;:UAPNG&H?NALAOP:QDN&
=NGMCDGB&;C&>:JKEUAPG&?G&QK:HJ<U&>K:BGJ@:UEDFY&o:MG&@:&K:=NR&PA@:\NA;@&U:=GD&H:@EDFD?A;:UGB&a>:?:;@ALGBc&OND?=E&
H?NGDN& :=BX@EDF& UEDF:UAPNG\& >K?GH;?J:OPE\& N& PA& @X& SKW>X& H?NGDN& W?E;JNUAR& PAHAO& H:@ADBG& ?& =WHMG@W& S\NPEY& -:&
?AJ:fD?GPNW&^NPAP;:UAPNA&>K:BGJ@:UGS:&\:MONUG&BG;@&W?E;JAPNG&H:@ADBN&@AJMG&PA&H?NGDN&J:K?E;@ABCDG&UD?GQPNGB&?&\NGB;D&
przedszkolnych utworzonych z EFS. 'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?GPNA&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&
powEM;?GB&NP^:K\ADBNY
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&
\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y&

5.

Indywidualna analiza potrzeb :QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&
przedszkolnego.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

'GKE^NJWBG& ;NX& D?E& KGAON?ADBA& U;>AKDNA& H:J:PEUAPA& BG;@& PA& >:H;@AUNG& NPHEUNHWAOPNG& ?HNASP:?:UAPGS:&
?A>:@K?G=:UAPNA&('-&&:=BX@GS:&U;>AKDNG\Y&%NASP:?A&>:UNPPA&=ER&>K?ES:@:UAPA&N&>K?G>K:Uadzona przez OWP lub
:KSAP& >K:UAH?CDE& ('-& OW=& NPPE& >:H\N:@& >K:UAH?CDE& H?NALAOP:QR& :& DFAKAJ@GK?G& GHWJADEBPE\& OW=& =AHAUD?E\& :KA?&
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?A@UNGKH?:PA&>K?G?& :KSAP&>K:UAH?CDE&=CHV&:;:=X&W>:UAMPN:PC&H:&>:HGB\:UAPNA&HGDE?BNY&-K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE&
K:?W\NG&;NX&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:I&BGHP:;@JX&;A\:K?CHW&@GKE@:KNAOPGS:I&:;:=X&>KAUPC&PNG=XHCDC&BGHP:;@JC&;A\:K?CHW&
@GKE@:KNAOPGS:& :KA?& :;:=X& ^N?ED?PCI& :H>:UNGH?NAOPC& ?A& H?NALAOP:QR& ('-I& ;?J:LE& OW=& >OAD<UJN& ;E;@G\W& :QUNA@EY&
'PN:;J:HAUDA& ?:=:UNC?APE& BG;@& H:& ?A\NG;?D?GPNA& UG& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNG& >K:BGJ@W& NP^:K\ADBNI& MG& HNASP:?A&
?:;@ALA&?A@UNGKH?:PA&>K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE&=CHV&:;:=X&W>:UAMPN:PC&H:&>:HGB\:UAPNA&HGDE?BNY
-:H\N:@&>K?G>K:UAH?ABCDE&HNASP:?X&&\:MG&;J:K?E;@AR&?G&U;>AKDNA&NP;@E@WDBN&;E;@G\W&U;>:\ASAPNA&>KADE&('-&@BY&
>OAD<Uki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki pedagogicznej. Wnioski z
HNASP:?E&\W;?C&;@AP:UNR&GOG\GP@&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&
:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&
projektu.

Ocena JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y&
%?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&\W;?C&WU?SOXHPNAR&NPHEUNHWAOPG&>:@K?G=E&K:?U:B:UG
N& GHWJADEBPG& :KA?& \:MONU:QDN& >;EDF:^N?ED?PG& H?NGDN& :=BX@EDF& U;>AKDNG\I& U @E\& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NI& >:>AK@G&
HNASP:?C&>K?GH;@AUN:PC&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY&'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:& zamieszczenia
we wniosku o dofinansowanie stosownej informacji.

6.

Analiza potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&
:@K?E\AR&H:^NPAP;owanie, lub/i
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&
projektu.

(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA& OW=& >:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W& & U& D?XQDN& H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNum.

7.

Indywidualna diagnoza stopnia przygotowania
PAWD?EDNGON&:QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&H:&
>KADE&?&H?NGR\N&U&UNGJW&>K?GH;?J:OPE\

Wniosek o
dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

#GAON?ADBA& >K:BGJ@W& U& ?AJKG;NG& H:;J:PAOGPNA& W\NGBX@P:QDN& N& J:\>G@GPDBN& ?AU:H:UEDF& PAWD?EDNGON& ('-& >:UNPPA&
JAMH:KA?:U:&?:;@AR&>:>K?GH?:PA&HNASP:?C&;@:>PNA&>K?ES:@:UAPNA&UUY&SKW>E&H:DGO:UGB&H:&>KADE&?&H?NGR\N&U&UNGJW&
>K?GH;?J:OPE\I& U& @E\& ?& H?NGR\N& ?G& ;>GDBAOPE\N& >:@K?G=A\N& GHWJADEBPE\N& :KA?& APAON?C& ?A>:@K?G=:UAPNA& ('-& PA&
:JKGQO:PG& J:\>G@GPDBG& N& JUAON^NJADBGY& 'PN:;J:HAUDA& ?:=:UNC?APE& BG;@& H:& ?A\NG;?D?GPNA& UG& UPN:;JW&
:& H:^NPAP;:UAPNG& >K:BGJ@W& NP^:K\ADBNI& MG& KGAON?ADBA& >K:BGJ@W& ?:;@ALA`?:;@APNG& >:>K?GH?:PA& HNASP:?C& ;@:>PNA&
>K?ES:@:UAPNA&PAWD?EDNGON&('-&H:&>KADE&?&H?NGR\N&U&UNGJW&>K?GH;?J:OPE\Y
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-:H\N:@& >K?G>K:UAH?ABCDE& HNASP:?X& \:MG& ;J:K?E;@AR& ?G& U;>AKDNA& NP;@E@WDBN& U;>:\ASABCDEDF& ('-I& @BY
?&WU?SOXHPNGPNG\&PAK?XH?N&N&\G@:H:O:SNN&:>KAD:UAPEDF&>K?G?&o*g&N&BGHP:;@JN >:HOGSLG&OW=&PAH?:K:UAPGY
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&
:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&
projektu.

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y&
/JAOA&H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?GH&K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&>K?G?&('-&aPAJLAHE&QK:HJ<U&PA&NDF&KGAON?ADBXc&PNG&
\:MG& WOGD& ?\PNGB;?GPNW& U& ;@:;WPJW& H:& ;JAON& H?NALAf& aPAJLAH<Uc& >K:UAH?:PEDF& >K?G?& ('-& U& :JKG;NG& 86& \NG;NXDE&
>:>K?GH?ABCDEDF&
&
?L:MGPNG&
UPN:;JW
:&
H:^NPAP;:UAPNG&
>K:BGJ@W&
aQKGHPN:\NG;NXD?PNGcY&
'AKWPGJ&PNG&H:@ED?E&H?NALAf&?KGAON?:UAPEDF&U&KA\ADF&>K:SKA\<U&K?CH:UEDFY&

8.

-K?GH;NXU?NXDNA&^NPAP;:UAPG ?G&QK:HJ<U&*j/&
>K:UAH?:PG&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&W?W>GLPNGPNG&
H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?GH&K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&
projektu

Wniosek
o dofinansowanie

'& DGOW& W?PAPNA& JKE@GKNW\& ?A& ;>GLPN:PG& 'PN:;J:HAUDA& ?:=:UNC?APE& BG;@& H:& ?A\NG;?D?GPNA& UG& UPN:;JW& :&
dofinansowanie projektu stosownej NP^:K\ADBN& a-K?EJLAHl& (QUNAHD?A\I& NM& >K?GH;NXU?NXDNA& ^NPAP;:UAPG& ?G& QK:HJ<U&
*j/&=XHC&;@AP:UNLE&W?W>GLPNGPNG&H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?G?&('-&U&:JKG;NG&86&\NG;NXDE&>:>K?GH?ABCDEDF&?L:MGPNG&
wniosku o dofinansowanie projektu).
]G?U?SOXHPE
Dla kryterium przewidziano \:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&
:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U wniosku o dofinansowanie
projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y&
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!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(informacji

Waga

Punktacja

1

2

3

4

5

Definicja
6
Projekt jest komplementarny:
- 0 pkt- -K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QDN.
- 2 pkt - ?&>K:BGJ@A\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&unijnych (w tym np. w zakresie wykorzystania
;>K?X@W&?AJW>N:PGS:&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&KGAON?:UAPEDF&U&OA@ADF&677s-2015)
- 3 pkt- projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu Specjalnej
Strefy Demograficznej

1.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@WY

Wniosek
o dofinansowanie

1

0,2,3 lub
5pkt

-WPJ@E&;W\WBC&;NX.
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN& ;>GLPNGPNA& :HP:;?CDEDF& ;NX& H:& @GS:& JKE@GKNW\& UAKWPJ<U& BAJNG& \W;N& ;>GLPNR&
>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y&

0KE@GKNW\&\A&?A&?AHAPNG&>KG^GK:UAPNG&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&SKW>&?PABHWBCDEDF&;NX&
U&;?D?GS<OPNG&@KWHPGB&;E@WADBNY
-K?G?&SKW>E&HG^AU:KE?:UAPG&K:?W\NG&;NXl&:;:=E&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&I&:;:=E&MEBCDG&&U&W=<;@UNG&
D?E&H:QUNAHD?ABCDG&>K?GBAU<U&HE;JKE\NPADBNY
- 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.
2.

Projekt w co najmniej 15% skierowany jest do dzieci
z grup defaworyzowanych.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 4 pkt

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&
>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
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0KE@GKNW\&\A&?A&?AHAPNG&>KG^GK:UAPNG&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W& :;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&
terenach wiejskich, co =G?>:QKGHPN:& U>LEPNG& PA& U;>AKDNG& :QK:HJ<U& UEDF:UAPNA& >K?GH;?J:OPGS:&
>:L:M:PEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDFY
0NGK:UAPNG& QK:HJ<U& U& KA\ADF& KGAON?:UAPGB& NP@GKUGPDBN& PA& :=;?AKE& UNGB;JNG& ;>K?EBAR& =XH?NG&
?ADF:UAPNW&;><BP:QDN&>:\NXH?E&\NA;@G\&A&U;NCY
(;:=E&>:DF:H?CDG&? @GKGP<U&UNGB;JNDF&PAOGME&K:?W\NGR&BAJ:&:;:=E&?A\NG;?JWBCDG&PA&:=;?AKADF&;LA=:&
?AOWHPN:PEDF&?S:HPNG&?G&;@:>PNG\&WK=APN?ADBN&WBX@E\&U&JOA;E^NJADBN&%*2p#]"&aJA@GS:KNA&mcY%G^NPNDBA&
:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&?S:HPNG&?&M(GJ$*8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(e projektu RPO WO
2014-2020. Zakres EFSY& 'G& UPN:;JW& :& H:^NPAP;:UAPNG& & PAOGME& U>N;AR& PA?UE& SKW>& H:DGO:UEDF&
:=BX@EDF&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@WY
3.

Projekt, w co najmniej 65% ;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&
?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 4 pkt

0 pkt - -K:BGJ@I&PNG&BG;@&U&D:&PAB\PNGB&hin&;JNGK:UAPE&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&
4 pkt - PK:BGJ@I&U&D:&PAB\PNGB&hin&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN& ;>GLPNGPNA& :HP:;?CDEDF& ;NX& H:& @GS:& JKE@GKNW\& UAKWPJ<U& BAJNG& \W;N& ;>GLPNR&
projekt, a=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.

(DGPA& JKE@GKNW\& \:MG& ;JW@J:UAR& UG?UAPNG\& H:& W?W>GLPNGPNA& OW=& >:>KAUNGPNA& >K:BGJ@W& & U& D?XQDN&
H:@ED?CDGB ;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
-WPJ@:UAPG&=XHC&:QK:HJNI&J@<KG&PNG&=ELE&:H=N:KDA\N&NP@GKUGPDBN&&U;><L^NPAP;:UAPGB&?G&QK:HJ<U&*j/&&
H:;@X>PEDF&U&KA\ADF&>K:SKA\<U&:>GKADEBPEDF&U&DNCSW&mh&\NG;NXDE&>:>K?GH?ABCDEDF&\:\GP@&
?L:MGPNA&wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020Y&'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&
do zamieszczenia stosownej deklaracji we wniosku
o dofinansowanie projektu.

4.

-K:BGJ@&H:@ED?E&('-I&J@<KG&PNG&=ELE&:H=N:KDA\N&NP@GKUGPDBN&
U;><L^NPAP;:UAPGB&?G&QK:HJ<U&*j/I&H:;@X>PEDF&U&KA\ADF&
>K:SKA\<U&:>GKADEBPEDF&U&DNCSW&mh&\NG;NXDE&
>:>K?GH?ABCDEDF&\:\GP@&?L:MGPNA&UPN:;JW&:&
dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 5 pkt
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7&>J@&&>K:BGJ@&H:@ED?E&('-I&J@<KG&=ELE&:H=N:KDA\N&NP@GKUGPDBN&&U;><L^NPAP;:UAPGB&?G&QK:HJ<U&*FS
H:;@X>PEDF&U&KA\ADF&>K:SKA\<U&:>GKADEBPEDF&U&DNCSW&mh&\NG;NXDE&>:>K?GH?ABCDEDF&\:\GP@&
?L:MGPNA&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&U&KA\ADF&#-(&'(&678k-2020. 5 pkt T co najmniej jeden OWP
:=BX@E&U;>AKDNG\&w ramach projektu nie =EL&:H=N:KDC&& NP@GKUGPDBN&&U;><L^NPAP;:UAPGB&?G&QK:HJ<U&
*j/&&H:;@X>PEDF&U&KA\ADF&>K:SKA\<U&:>GKADEBPEDF&U&DNCSW&mh&\NG;NXDE&>:>K?GH?ABCDEDF&\:\GP@&
?L:MGPNA&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&U&KA\ADF&#-(&'(&678k-2020
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&
>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
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dofinansowanie projektu.

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
'PN:;J:HAUDA& ?A>GUPNAI& MG& U& KA\ADF& U;>AKDNA& PA& K?GD?& & H:;J:PAOGPNA& W\NGBX@P:QDNI& J:\>G@GPDBN&
OW=& JUAON^NJADBN& ?AU:H:UEDF& PAWD?EDNGON& =XHC& >K:UAH?:PG& H?NALAPNA& ;LWMCDG& >:>KAUNG& J:\>G@GPDBN&
lub kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej:
0 pkt - >K:BGJ@& PNG& ?AJLAHA& H?NALAf& & ;LWMCDEDF& >:>KAUNG& J:\>G@GPDBN& OW=& JUAON^NJADBN& PAWD?EDNGON& U&
zakresie pedagogiki specjalnej,
5 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&H?NALAPNA&;LWMCDG&>:>KAUNG&J:\>G@GPDBN&OW=&JUAON^NJADBN&PAWD?EDNGON&U&?AJKG;NG
pedagogiki specjalnej.

5.

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&H:;J:PAOGPNA&W\NGBX@P:QDNI&
kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w
zakresie pedagogiki specjalnej.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 5 pkt

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&
>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
]AHA&;NX&D?E&'PN:;J:HAUDA&?A>GUPNA&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&UEHLWMGPNG&S:H?NP&>KADE&:QK:HJ<U&
UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&?S:HPNG&?&>K?G>K:UAH?:PC&HNASP:?CY
0 pkt - -K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&&UEHLWMGPNA&S:H?NP&>KADE&:QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&T
5 pkt - -K:BGJ@&?AJLAHA&UEHLWMGPNG&S:H?NP&>KADE&:QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&

6.

'EHLWMGPNG&S:H?NP&>KADE&:QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&
przedszkolnego.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&
>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
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Upowszechnieniem edukacji przedszkolnej jest wzrost liczby dzieci rozumiany jako:
- UEJ:K?E;@APNG&BWM&N;@PNGBCDEDFI&H:@EDFD?A;&U:OPEDF&\NGB;D&>K?GH;?J:OPEDF&U&('-b
- stworzenie nowych miejsc przedszkolnych
U&('-&;^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&>:DF:H?CDEDF&?&&#-(&'(&678k-2020.
0 pkt - PNG&?AJLAHA&;NX&U?K:;@W&OND?=E&H?NGDN&WD?G;@PND?CDEDF&U&edukacji przedszkolnej;
2 pkt. T ?AJLAHA&;NX&U?K:;@&OND?=E&H?NGDN&&WD?G;@PND?CDEDF&U&GHWJADBN&>K?GH;?J:OPGBb

7.

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Wniosek
o dofinansowanie

1

0lub -2 pkt

.
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&
>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

8.

-K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&
U&&;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&
;>:LGD?P:-gospodarcze.

Wsparcie dla QKGHPNDF&\NA;@&BG;@&KGAON?ADBC&BGHPGS:&?&>WPJ@<U Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR)
N&H:@ED?E&\NA;@&>:UEMGB&67&@E;Y&\NG;?JAfD<U&:KA?&\NA;@&>:UEMGB&8i&@E;Y&\NG;?JAfD<U&=XHCDEDF&
;@:ONDA\N&>:UNA@<U&?&UELCD?GPNG\&\NA;@&U:BGU<H?JNDFY&.N;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&U;JA?APA&BG;@&U&
?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast
ON;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&@KADCDEDF&^WPJDBG&;>:LGD?P:-S:;>:HAKD?G&&U;JA?APA&&BG;@&&U&&?ALCD?PNJW&&PK&&6&&H:&
wspomnianego dokumentu. Dokument pn. _AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.gospodarcze ;@AP:UN&?ALCD?PNJ&H:&KGSWOA\NPW&J:Pkursu.
Wniosek
o dofinansowanie

1

0, 2 lub 4
pkt

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&:=BXDNA&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&
U&&;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:-gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&;>:QK<H&\NA;@&
wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&@KADCDG&^WPJDBG&
;>:LGD?P:-S:;>:HAKD?G&;>:QK<H&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&Pr 2 do dokumentu pn. Delimitacja
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F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze.
-WPJ@E&;W\WBC&;NX&?A&UEBC@JNG\&;E@WADBNI&SHE&?&ON;@E&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&PK&8&:KA?&ON;@E&
miast wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&H:JW\GP@W&>PY&Delimitacja miaGJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.gospodarcze wybrano to samo miasto.
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+Q(-"&+"#$%$+)'(p("-+()+(fgPh-2020
)#2+!'(.'!+Qq(%0,!'4.&
- KRYTERIA MERYTORYCZNE 2343%5/9+)%(M
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+V(C=EB=LW>WBX;

&e()L?B<;(D;<BVd(>HA<;KDE

0IE;J;GE>

pOP("BIXSD(>HA<;KDE

-BHHIE;J;GE>

9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium
W/B

1

2

3

4

1

Ograniczenie
terytorialne realizacji
projektu

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

2

!S:HP:QR&?&>KN:KE@G@A\N&
i celami Strategii ZIT

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

3

,KUAL:QR&
P:U:>:U;@ALEDF&\NGB;D&
wychowania
przedszkolnego

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

4

Okres finansowania
H?NALAf&KGAON?:UAPEDF&U&
ramach projektu

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

5

Mechanizm
>K?GDNUH?NALAPNA&KE?EJW&
>:HU<BPGS:&
finansowania

Definicja
5
!G&U;>AKDNA&UELCD?GPN&;Cl
- :QK:HJN&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&a('-c&?O:JAON?:UAPG&>:?A&@GKGPG\&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBI
- H?NGDN&U&UNGJW&>K?GH;?J:OPE\&UEMGB&UE\NGPN:PEDF&:QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&N& ich rodzice/opiekunowie,
- PAWD?EDNGOG&UEMGB&UE\NGPN:PEDF&:QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:Y
-K:BGJ@&U>N;WBG&;NX&U&/J+"JAR(S*!XT Aglomeracji Opolskiej A&BGS:&?AL:MGPNA&;C&?S:HPG
z celami zdefiniowanymi w dokumencie.
'&>K?E>AHJW&>K:BGJ@<U&?AJLAHABCDEDF&@U:K?GPNG&P:UEDF&\NGB;D&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:I&=XHC&:PG&^NPAP;:UAPG&UELCD?PNGI&
BGMGON&?:;@APNG&?ASUAKAP@:UAPA @KUAL:QR utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co
najmniej 2 lat od HA@E&?AJ:fD?GPNA&KGAON?ADBN&>K:BGJ@u, :JKGQO:PGB&U&W\:UNG&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY&,KUAL:QR&>:UNPPA&=ER&
K:?W\NAPA&BAJ:&NP;@E@WDB:PAOPA&S:@:U:QR&('-&H:&QUNAHD?GPNA&W;LWS&>K?GH;?J:OPEDF&U&KA\ADF&W@U:K?:PEDF&U&>K:BGJDNG&\NGB;D&
UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&^NPAP;:UAPA&?G&QK:HJ<U&NPPEDF&PNM&GWK:>GBskie. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym
>OAD<UJN&\NGB;D&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS: musi WU?SOXHPNAR H:JLAHPC&OND?=X&\NGB;D&W@U:K?:PEDF&U&>K:BGJDNG. Wnioskodawca
?:=:UNC?APE&BG;@&do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie informacji H:@ED?CDej utrzymania utworzonych w ramach
>K:BGJ@W&\NGB;D&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&>K?G?&:JKG;I&D:&PAB\PNGB&6&OA@&OND?CD&:H&HA@E&?AJ:fD?GPNA&realizacji projektu.
jNPAP;:UAPNG&H?NALAOP:QDN&=NGMCDGB&P:U:W@U:K?:PEDF&\NGB;D&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&U&KA\ADF&*j/&\:MONUG&BG;@&>K?G?&:JKG;&
PNG&HLWM;?E&PNM&86&\NG;NXDEY&jNPAP;:UAPNG&KGAON?ADBN&H:HA@J:UEDF&?ABXR&U&('-&:KA?&H:;J:PAOGPNG&W\NGBX@P:QDN, kompetencji lub
kwalifikacji PAWD?EDNGON&('-&\:MONUG&BG;@&>K?G?&:JKG;&PNG&HLWM;?E&PNM&6k&\NG;NCDGY&&
0:K?E;@APNG&?&^NPAP;:UAPNA&H?NALAOP:QDN&=NGMCDGB&P:U:&W@U:K?:PEDF&\NGB;D&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&:=ONSWBG&:KSAP&>K:UAH?CDE&
('-&H:&?L:MGPNA&?:=:UNC?APNA&H:&;^NPAP;:UAPNA&H?NALAOP:QDN&=NGMCDGB&UELCD?PNG&?G&QK:HJ<U&*j/&=CHV&?G&QK:HJ<U&H:@ADBN&?&=WHMG@u
S\NPEY&'&>K?E>AHJW&>W=OND?PEDF&('-&>K:UAH?:PEDF&>K?G?&>:H\N:@E&NPPG&PNM&)/,&:KA?&PNG>W=OND?PEDF&('-I&NP^:K\ADBG&H:@ED?CDG&
OND?=E& H?NGDN& J:K?E;@ABCDEDF& ?& P:U:& W@U:K?:PEDF& U& KA\ADF& >K:BGJ@W& *j/& \NGB;D& UEDF:UAPNA& >K?GH;?J:OPGS:& PNG& =XHC&
WU?SOXHPNAPG& >K?G?& :KSAP& >K:UAH?CDE& U& >K?GJA?EUAPEDF& D:\NG;NXD?PNG& :KSAP:UN& H:@WBCDG\W& ;>KAU:?HAPNAch w okresie 12
\NG;NXDE& ^NPAP;:UAPNA& H?NALAOP:QDN& =NGMCDGB& P:U:& @U:K?:PEDF& \NGB;D& U& KA\ADF& >K:BGJ@W& *j/Y& )GHEPNG& U& ;@:;WPJW& H:& P:U:&
W@U:K?:PEDF&\NGB;D& U& KA\ADF&>K:BGJ@W&>:H\N:@& PNG& \:MG& UE;@X>:UAR&:& H:@ADBX& ?& =WHMG@W&S\NPE& U& :JKG;NG& KGAON?ADBN& >K:BGJ@WI&
gHEM& UEHA@JN& PA& ^NPAP;:UAPNG& H?NALAOP:QDN& =NGMCDGB& ;C& >:JKEUAPG& ?G& QK:HJ<U& >K:BGJ@:UEDF*Y& o:MG& @:& K:=NR& PA@:\NA;@& U:=GD&
H:@EDFD?A;:UGB& a>:?:;@ALGBc& OND?=E& H?NGDN& :=BX@EDF& UEDF:UAPNG\& >K?GH;?J:OPE\& N& PA& @X& SKW>X& H?NGDN& W?E;JNUAR& PAHAO& H:@ADBG& ?&
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=WHMG@W&S\NPEY&-:&?AJ:fD?GPNW&^NPAP;:UAPNA&>K:BGJ@:UGS:&\:MONUG&BG;@&W?E;JAPNG&H:@ADBN&@AJMG&PA&H?NGDN&J:K?E;@ABCDG&UD?GQPNGB&?&
miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.

6

7

8

Indywidualna diagnoza
>:@K?G=&:QK:HJ<U&
wychowania
przedszkolnego

Diagnoza potrzeb dzieci
w wieku przedszkolnym

-K?GH;NXU?NXDNA&
finansowane ze
QK:HJ<U&*j/&
prowadzone w ramach
>K:BGJ@W&;@AP:UNC&
W?W>GLPNGPNG&H?NALAf&
prowadzonych przed
K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&
projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

]G?U?SOXHPE

]G?U?SOXHPE

'GKE^NJWBG&;NXI&D?E&KGAON?ADBA&U;>AKDNA&H:J:PEUAPA&BG;@&PA&>:H;@AUNG&NPHEUNHWAOPNG&?HNASP:?:UAPGS:&?A>:@K?G=:UAPNA&(':=BX@GS:&U;>AKDNG\Y&%NASP:?A&>:UNPPA&=ER&>K?ES:@:UAPA&N&>K?G>K:UAH?:PA&>K?G?&('-I&:KSAP&>K:UAH?CDE&('-&OW=&NPPE&
podmiot >K:UAH?CDE&H?NALAOP:QR&:&DFAKAJ@GK?G&GHWJADEBPE\&OW=&=AHAUD?E\&:KA?&?A@UNGKH?:PA&>K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE&=CHV&
:;:=X&W>:UAMPN:PC&H:&>:HGB\:UAPNA&HGDE?BNY -K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE&K:?W\NG&;NX&\NPN;@KA&ULAQDNUGS:I&BGHP:;@JX&;A\:K?CHW&
@GKE@:KNAOPGS:I&NPPC&:;:=X&>KAUPC&OW=&^N?ED?PA&:H>:UNGH?NAOPC&?A&H?NALAOP:QR&('-Y -:H\N:@&>K?G>K:UAH?ABCDE&HNASP:?X&>:UNPNGP&
\NGR&\:MONU:QR&;J:K?E;@APNA&?G&U;>AKDNA&NP;@E@WDBN&;E;@G\W&U;>:\ASAPNA&>KADE&('-&@BY&>OAD<UJN&H:;J:PAOGPNA&PAWD?EDNGONI&
poradni psychologiczno-pedagogicznej, bN=ON:@GJN&>GHAS:SND?PGBY&'PN:;JN&?&HNASP:?E&>:UNPPE&;@AP:UNR&GOG\GP@&UPN:sku o
dofinansowanie projektu. 'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?GPNA&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W&UPN:;J<U&?&
HNASP:?E&:KA?&NP^:K\ADBNI&MG&HNASP:?A&?:;@ALA&?A@UNGKH?:PA&>K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE OW=&:;:=X&W>:UAMPN:PC&H:&>:HGB\:UAPNA&
decyzji.

%?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&\W;?C&WU?SOXHPNAR&NPHEUNHWAOPG >:@K?G=E&K:?U:B:UG&N&GHWJADEBPG&:KA?&\:MONU:QDN&
>;EDF:^N?ED?PG&H?NGDN&:=BX@EDF&U;>AKDNG\I&U tym ?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\NI&:KA?&WU?SOXHPNAR&;>GDE^ND?PG&>:@K?G=E&H?NGDN&U&UNGJW&
3-k&OA@I&D:&>:>AK@G&?:;@APNG&HNASP:?CY&'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?enia we wniosku o dofinansowanie informacji,
MG&?AJKG;&U;>AKDNA&UEPNJA&?&>K?G>K:UAH?:PGB&HNASP:?EY

/JAOA&H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?GH&K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&>K?G?&OWP aPAJLAHE&QK:HJ<U&PA&NDF&KGAON?ADBXc&PNG&\:MG&WOGD&
?\PNGB;?GPNW&U&;@:;WPJW&H:&;JAON&H?NALAf&aPAJLAH<Uc&>K:UAH?:PEDF&>K?G?&OWP U&:JKG;NG&86&\NG;NXDE&>:>K?GH?ABCDEDF&&?L:MGPNG&
UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W&aQKGHPN:\NG;NXD?Pie).
'AKWPGJ&PNG&H:@ED?E&H?NALAf&?KGAON?:UAPEDF&U&KA\ADF&-(&0.&AO=:&>K:SKA\<U&K?CH:UEDFY&
'&DGOW&W?PAPNA&JKE@GKNW\&?A&;>GLPN:PG&'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&Best do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie projektu
;@:;:UPGB&NP^:K\ADBN&a-K?EJLAHl&(QUNAHD?A\I&NM&>K?GH;NXU?NXDNA&^NPAP;:UAPG&?G&QK:HJ<U&*j/&=XHC&;@AP:UNLE&W?W>GLPNGPNG&H?NALAf&
prowadzonych przez OWP U&:JKG;NG&86&\NG;NXDE&>:>K?GH?ABCDEDF&?L:MGPNG&UPiosku o dofinansowanie projektu).
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9

Wsparcie skierowane do
('-&?PABHWBCDEDF&;NX&
na obszarach, na
J@<KEDF&^WPJDB:PWBC&
;?J:LE&:;NCSABCDG&
PAB;LA=;?G&UEPNJN&
edukacyjne w ramach
Aglomeracji Opolskiej

Wniosek
o dofinansowanie

';>AKDNG& ;JNGK:UAPG& H:& ('-& ?PABHWBCDEDF& ;NX& PA& :=;?AKADF& S\NPI& PA& J@<KEDF& ^WPJDB:PWBC& ;?J:LE& >:H;@AU:UG& :;NCSABCDG&
PAB;LA=;?G&UEPNJN&GHWJADEBPG&U&;JAON&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBY&-K:BGJ@&U&D:&PAB\PNGB&i7n&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&('-I&J@<KG&?PABHWBC&;NX&
na obszarach S\NPI& PA& J@<KEDF& ^WPJDB:PWBC& ;?J:LE& >:H;@AU:UG& :;NCSABCDG& PAB;LA=;?G& UEPNJN& GHWJADEBPG& U& ;JAON& "SO:\GKADBN&
Opolskiej.

]G?U?SOXHPE

-K?G?&;?J:LE&>:H;@AU:UG&:;NCSABCDG&PAB;LA=;?G&UEPNJN&GHWJADEBPG&PAOGME&K:?W\NGR&;?J:LEI&J@<KEDF&UEPNJN&GHWJADEBPG&&;C&PNM;?G&PNM&
QKGHPNA&U&;JAON&:=;?AKW&:=GB\WBCDGS:&@GKGP&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBY&/?D?GS<L:UE&?AJKG;&HAPEDF&>:HOGSABCDEDF&:DGPNG&:KA?&;>:;<=&
NDF&UGKE^NJADBN&?:;@APNG&:JKGQO:PE&U&#GSWOA\NPNG&0:PJWK;WY

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j(
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6

1.

0:\>OG\GP@AKP:QR&
projektu

2.

Obszar realizacji projektu

3.

Projekt realizowany
w partnerstwie

Wniosek
o dofinansowanie

1

0,2,3, lub 5
pkt

Wniosek o
dofinansowanie

2

1-3 pkt

Wniosek
o dofinansowanie

2

0-3 pkt

Projekt jest komplementarny:
- 2 pkt - ?&>K:BGJ@A\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&WPNBPEDF&aU&@E\&U&?AJKG;NG&UEJ:K?E;@APNA&;>K?X@W&?AJW>N:PGS:&U&
KA\ADF&>K:BGJ@<U&KGAON?:UAPEDF&U&OA@ADF&677s-2015)
- 3 pkt - projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu Specjalna Strefa Demograficzna
- 0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&J:\>OG\GP@AKP:QDN&
-WPJ@E&;W\WBG&;NXY

Projekt realizowany na obszarze:
1 pkt -1 gminy
2 pkt - 2 gmin
3 pkt - m&OW=&UNXDGB&S\NP&
-WPJ@&:@K?E\ABC&>K:BGJ@E&KGAON?:UAPG&U&KA\ADF&>AK@PGK;@UA&>:H\N:@<U&W>KAUPN:PEDF&PA&>:H;@AUNG&/&%&ARD#.8AR.*
Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 do :@K?E\APNA&U;>AKDNA&U&KA\ADF&>:HH?NALAPNAY&-WPJ@ADBA&?Al
0 pkt - brak partnerstwa;
1 pkt - >AK@PGK;@U:&HU<DF&>:H\N:@<Ub
2 pkt - >AK@PGK;@U:&@K?GDF&>:H\N:@<Ub
3 pkt - >AK@PGK;@U:&D?@GKGDF&N&UNXDGB&>:H\N:@<UY
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4.

'>LEU&>K:BGJ@W&PA&
:;NCSPNXDNG&U;JAVPNJ<U&
okKGQO:PEDF&HOA&
Aglomeracji Opolskiej

Wniosek
o dofinansowanie

1

0-12 pkt

5.

Projekt, w co najmniej 15%
skierowany jest do dzieci
ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i
edukacyjnymi

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

6.

Projekt skierowany do
:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&
terenach wiejskich

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 - 5 pkt

-KG\N:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&:&PABUEM;?E\&U>LEUNG&PA&KGAON?ADBX&UAK@:QDN& H:DGO:UGB&U;JAVPNJ<U&>K:HWJ@W&U;JA?APEDF&U&
Strategii ZIT, tj.:
1) .ND?=A& H?NGDN& :=BX@EDF& U& KA\ADF& >K:SKA\W& H:HA@J:UE\N ?ABXDNA\N& ?UNXJ;?ABCDE\N& NDF& ;?AP;G& GHWJADEBPG& U&
edukacji przedszkolnej (osoby);
2) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (szt.);
3) .ND?=A&PAWD?EDNGON&:=BX@EDF&U;>AKDNG\&U&>K:SKA\NG&a:;:=EcY
'>LEU&PA&:;NCSPNXDNG&H:DGO:UGB&UAK@:QDN U;JAVPNJ<U&UEKAM:PE&=XH?NG&US&U?:KWl&
riX;=WBVd(X?<;sGE<;(I;H><a;=BX;G>\B(X(C=BD><KE>kX;=WBVd(HBK>aBX;(X?<;sGE<;(B<=>VaBG;(X(2W=;W>\EE(3&$j(t(Pgguv
0 pkt - >:PNMGB&8&n
1 pkt - od 1 % do 3 %
2 pkt - >:UEMGB&m&n&H:&i&n
3 pkt - >:UEMGB&i&n&H:&87&n
4 pkt - >:UEMGB&87&n
-WPJ@ADBA&>K?E?PAUAPA&BG;@&?A&JAMHE&UUY&U;JAVPNJ&:;:=P:Y&-WPJ@E&;W\WBC&;NXY
0KE@GKNW\& \A& ?A& ?AHAPNG& >KG^GK:UAPNG& :=BXDNA& U;>AKDNG\& U& KA\ADF& >K:BGJ@W& H?NGDN& ?G& ;>GDBAOPE\N& >:@K?G=A\N&
rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych DGOG\& UEK<UPAPNA& NDF& ;?AP;& GHWJADEBPEDF& BAJ& N&
>:?:;@ALEDF&DGOG\&K:?UNBAPNA&NDF&J:\>G@GPDBN&N&W\NGBX@P:QDNI&D:&W\:MONUN&BGHP:D?GQPNG&>:HPNG;NGPNG&>:?N:\W&KGAON?:UAPGB&
w regionie edukacji przedszkolnej.
Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ;@AP:UNC&indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w wieku
przedszkolnym oraz WD?PN<UI&: J@<KEDF&\:UA&U&K:?>:K?CH?GPNW&oNPN;@KA&*HWJADBN&gAK:H:UGB&?&HPNA&m7&JUNG@PNA&678m&KY&U&
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - >GHAS:SND?PGB&U&>W=OND?PEDF&>K?GH;?J:OADFI&;?J:LADF&N&
>OAD<UJADF (Dz. U. poz. 532);
Projekt skierowany do:
0 pkt T \PNGB&PNM&8i&n&SKW>E&H:DGO:UGB&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&H?NGDN&?G&;>GDBAOPE\N&>:@K?G=A\N&GHWJADEBPE\N i rozwojowymi
5 pkt T D:& PAB\PNGB& 8in& SKW>E& H:DGO:UGB& >K:BGJ@W& ;@AP:UNC& H?NGDN& ?G& ;>GDBAOPE\N& >:@K?G=A\N& GHWJADEBPE\N i
rozwojowymi.
0KE@GKNW\&\A&?A&?AHAPNG&?A>GUPNGPNG&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&SKW>&?PABHWBCDEDF&;NX&U&;?D?GS<OPNG&@KWHPGB&
;E@WADBN& :KA?& =G?>:QKGHPN:& U>LEPNG& PA& U;>AKDNG& ('-& >:L:M:PEDF& PA& @GKGPADF& UNGB;JNDFY& 0NGK:UAPNG& QK:HJ<U& U& KA\ADF&
realizowanej interwencji na :=;?AKE& UNGB;JNG& ;>K?EBAR& =XH?NG& ?ADF:UAPNW& ;><BP:QDN& >:\NXH?E& \NA;@G\& A& U;NCY& ,GKGPE&
UNGB;JNG&PAOGME&K:?W\NGRI&BAJ:& :=;?AKE&;LA=:&?AOWHPN:PG&?S:HPNG&?G&;@:>PNG\&WK=APN?ADBN&WBX@E\&U&JOA;E^NJADBN&%*2p#]"&
aJA@GS:KNA& mcY& %G^NPNDBA& :;<=& ?A\NG;?JALEDF& PA& @GKGnach wiejskich zgodnie z M(GJ$* 8G)"E'()D8* '"* C.&(.F(A* C+.HA)J6* [10*
WO 2014-2020. Zakres EFS.
0 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&\PNGB&PNM&87n&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wb
1 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&:H&87n&H:&67n WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wb
2 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&UNXDGB&PNM&67n&H:&m7n&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wb
3 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&UNXDGB&PNM&m7n&H:&k7n&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WY
4 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&UNXDGB&PNM&k7n&H:&i7n&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WY
5 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&UNXDGB&PNM&i7n&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@W
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7.

8.

-K:BGJ@&H:@ED?E&:QK:HJ<U&
wychowania
>K?GH;?J:OPGS:I&J@<KG&PNG&
=ELE&U;>NGKAPG&U ramach
POKL

-K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&
H:;J:PAOGPNA&W\NGBX@P:QDN,
kompetencji lub
kwalifikacji nauczycieli w
zakresie pedagogiki
specjalnej

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

1

1

0 lub 2 pkt

0 lub 5 pkt

-WPJ@:UAPG&=XHC&:QK:HJN&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:I&J@<KG&PNG&J:K?E;@ALE&?G&U;>AKDNA&WH?NGOAPGS:&U&KA\ADF&-(0.Y&
'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?GPNA&;@:;:UPGB&HGJOAKADBN&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGktu
0 pkt T :QK:HJN&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&J:K?E;@ALE&?G&U;>AKDNA&U&KA\ADF&-(0.b
2 pkt T wszystkie :QK:HJN&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&PNG&J:K?E;@ALE&ze wsparcia w ramach POKL.

]AHA&;NX&D?E&UPN:;J:HAUDA&?A>GUPNAI&MG&U&KA\ADF&U;>AKDNA&PA&K?GD?&H:;J:PAOGPNA&W\NGBX@P:QDN, kompetencji lub
kwalifikacji PAWD?EDNGON&=XHC&>K:UAH?:PG&H?NALAPNA&;LWMCDG&>:>KAUNG&J:\>G@GPDBN&lub kwalifikacji w zakresie pedagogiki
specjalnej:
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&H?NALAf&;LWMCDEDF&>:>KAUNG&J:\>G@GPDBN&lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki
specjalnej;
5 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&H?NALAPNA&;LWMCDe poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki
specjalnej.
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!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6

0 lub 5 pkt

]AHA&;NX&D?E&'PN:;J:HAUDA&?A>GUPNA&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&UEHLWMGPNG&S:H?NP&>KADE&:QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&
o min. 10 % dotychczasowego czasu pracy:
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&UEHLWMGPNA S:H?NP&>KADE&:QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:b
5 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&UEHLWMGPNG&S:H?NP&>KADE&:QK:HJ<U&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:Y
!AJKG;&U;>AKDNA&\W;N&UEPNJAR z przeprowadzonej diagnozy.

0,2-7 lub 9
pkt

Upowszechnieniem edukacji przedszkolnej jest wzrost liczby dzieci rozumiany, jako:
- UEJ:K?E;@EUAPNG&BWM&N;@PNGBCDEDFI&H:@EDFD?A;&U:OPEDF&\NGB;D&>K?GH;?J:OPEDF&U&:QK:HJADF&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:b
- stworzenie nowych \NGB;D&>K?GH;?J:OPEDF&U&:QK:HJADF&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&;^NPAP;:UAPEDF&U&-K:SKA\NG&U&
ramach RPO WO 2014-2020.
-KG\N:UAPG&=XHC&>K:BGJ@El
2 pkt T ?AJLAHABCDG&U?K:;@&OND?=E&H?NGDN&WD?G;@PND?CDEDF&U&GHWJADBN&>K?GH;?J:OPGB&aH:@Y&UEJ:K?E;@APNA&BWM&N;@PNGBCDych,
dotychczas wolnych miejsc wychowania przedszkolnego i/lub stworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach RPO
WO 2014-2020);
3 pkt T ?AJLAHABCDG&U?K:;@&OND?=E&H?NGDN&m-k&OG@PNDF&WD?G;@PND?CDEDF&U&GHWJADBN&>K?GH;?J:OPGB&:&\NP&6in&aH:@Y&BWM&
N;@PNGBCDEDh, dotychczas wolnych miejsc wychowania przedszkolnego i/lub stworzenia nowych miejsc przedszkolnych w
ramach RPO WO 2014-2020);
4 pkt T ?AJLAHABCDG&U?K:;@&OND?=E&H?NGDN&PNG>GLP:;>KAUPEDF&WD?G;@PND?CDEDF&U&GHWJADBN&>K?GH;?J:OPGB&aH:@Y&UEJ:K?E;@APNA&
BWM&N;@PNGBCDEDFI&H:@EDFD?A;&U:OPEDF&\NGB;D&UEDF:UAPNA&>K?GH;?J:OPGS:&N`OW=&;@U:K?GPNA&P:UEDF&\NGB;D&>K?GH;?J:OPEDF&U&
ramach RPO WO 2014-2020);
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U?K:;@W&OND?=E&H?NGDN&WD?G;@PND?CDEDF&U&GHWJADBN&>K?GH;?J:OPGB.
Zakres wsparcia musi wynikaR ?&>K?G>K:UAH?:PGB&HNASP:?EY&-WPJ@E&;W\WBC&;NXY

9.

10.

'EHLWMGPNG&S:H?NP&>KADE&
:QK:HJ<U&wychowania
przedszkolnego

Upowszechnienie edukacji
przedszkolnej

Wniosek
o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

2

1
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!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

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

0KE@GKNW\&>KG\NWBG&:=;?AKE&UNGB;JNG&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBI&J@<KG&?S:HPNG&? _("R'.&$*89&8"KI*C.J+&AN*( C.JA'%H"#D8*
.NG&"+D8<GA)J.+D8*.NHSJ9%7*[10*\0*,=>]-2020 UE\ASABC&U;>AKDNA&>K:DG;<U&K:?U:B:UEDFY
-KG\N:UAPG&=XHC&>K:BGJ@El
2 pkt - KGAON?:UAPG&PA&:=;?AK?G&UNGB;JN\&UE\ASABCDE\&U;>AKDNA&>K:DG;<U&K:?U:B:UEDF&U;JA?APE\&U&UUY&Diagnozie
a-:>NGO<UI&oWK<UI&(?N\GJI&,AKP<U&(>:O;JNI&2:S:ONPI&!H?NG;?:UNDGI&0KA>J:UNDGI&'AODGI&/@K?GOGD?JNI&,WL:UNDGI&gNG\:HONPI&
Lewin Brzeski);
0 pkt T KGAON?:UAPG&>:?A&:=;?AKG\&UNGB;JN\&UE\ASABCDE\&U;>AKDNA&>K:DG;<U&K:?U:B:UEDFY
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+Q(-"&+"#$%$+)'(p(RPO WO 2014-2020
)#2+!'(.'!+Qq(%0,!'4.&
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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+V(C=EB=LW>WBX;

&e()L?B<;(D;<BVd(>HA<;KDE

0IE;J;GE>

pOP("BIXSD(>HA<;KDE

-BHHIE;J;GE>

9.1.5 Program pomocy stypendialnej
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter kryterium
(W/B)

Definicja

1

2

3

4

5

1.

Obszar realizacji projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

2.

-K:BGJ@&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&WD?PN<U`;LWDFAD?E`&
UEDF:UAPJ<U&;?D?GS<OPNG&W?H:OPN:PEDF&U&?AJKG;NG&
>K?GH\N:@<U&>K?EK:HPND?EDFI&NP^:K\A@ED?PEDFI&BX?EJ<U&
obcych, matematyki lub >K?GH;NX=N:KD?:QDNY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

3.

Liczba udzielonej pomocy stypendialnej.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

4.

Okres przyznawania pomocy stypendialnej.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

5.

-K:BGJ@&?A>GUPNA&:>NGJX&HEHAJ@ED?PCY&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

6.

-K:BGJ@I& U& D:& PAB\PNGB& 97n& ;JNGK:UAPE& BG;@& H:& :;<=&
?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

]G?U?SOXHPE

'&KA\ADF&>K:BGJ@W&:=BX@G&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>:\:DE&;@E>GPHNAOPGB&\:SC&=ER&uczniowie
`;LWDFAD?G`UEDF:UAPJ:UNG&;?J<L&N&>OAD<UGJ&:QUNA@:UEDF&>K:UAH?CDEDF&J;?@ALDGPNG&:S<OPG&N&?AU:H:UG&
KGAON?:UAPG&U&?AJKG;NG&>:H;@AUE&>K:SKA\:UGB&J;?@ALDGPNA&:S<OPGS:Y&'PN:;J:HAUDA&>:>K?G?&KGAON?ADBX&>K:BGJ@W&
BG;@&?:=:UNC?APE&H:&:=BXDNA&U;>AKDNG\&SKW>E&H:DGO:UGB&?&@GKGPW&U;?E;@JNDF&>:UNA@<U&U:BGU<H?@UA opolskiego.
0KE@GKNW\&;?D?GS<OPNG&W?H:OPN:PEDF&WD?PN<U&OW=&;LWDFAD?E&>:UNPP:&:=GB\:UAR&PABUEM;?G&:DGPE&JOA;E^NJADEBPG&
W?E;JAPG&>K?G?&WD?PN<U`UEDF:UAPJ<U`&;LWDFAD?E&?&>K?EPAB\PNGB&BGHPGS:&;>:QK<H&>K?GH\N:@<Ul&przyrodniczych,
NP^:K\A@ED?PEDFI&BX?EJ<U&:=DEDFI&\A@G\A@EJN&OW=&>K?GH;NX=N:KD?:QDNY&]GPG^NDBGP@&?:=ONS:UAPE&BG;@&H:&:JKGQOGPNA&
;?D?GS<L:UEDF&JKE@GKN<U&PA=:KW&U&KGSWOA\NPNG&>K:SKA\<U&;@E>GPHNAOPEDFY
Beneficjent w ramach projektu obejmuje wsparciem w ramach pomocy stypendialnej min. 375
WD?PN<U`;LWDFAD?E`&UEDF:UAPJ<U&;?J<L&N&>OAD<UGJ&:QUNA@:UEDF&>K:UAH?CDEDF&J;?@ALDGPNG&:S<OPG&N&?AU:H:UG&
realizowane w zakresie podstawy progrA\:UGB&J;?@ALDGPNA&:S<OPGS: OGMCDEDF&PA&@GKGPNG&DALGS:&U:BGU<H?@UA&
opolskiego. '>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:;NCSPNXDNA&:JKGQO:PEDF&UAK@:QDN&U;JAVPNJA&
produktu.
oNPN\AOPE&:JKG;&PA&BAJN&BG;@&>K?E?PAUAPA&>:\:D&;@E>GPHNAOPA&UEP:;N&87&\NG;NXDE&N&\:MG&=ER&;JK<D:PE&BGHEPNG&
U&>K?E>AHJW&PAKW;?GPNA&>K?G?&WD?PNA`;LWDFAD?A`UEDF:UAPJA&KGSWOA\NPW&>K:SKA\W&;@E>GPHNAOPGS:Y
]GPG^NDBGP@&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A>GUPNGPNAI&U&@KAJDNG&:@K?E\EUAPNA&>:\:DE&;@E>GPHNAOPGBI&
WD?PN:UN`;LWDFAD?:UN`UEDF:UAPJ:UN&:>NGJN&HEHAJ@ED?PGB&PAWD?EDNGOAI&>GHAS:SA&;?J:OPGS:&AO=:&H:KAHDE&
zawodowego zatrudnionego w szk:OG&OW=&>OAD<UDG&;E;@G\W&:QUNA@E&WD?PNA&OW=&;LWDFAD?AY&4GOG\&:>NGJN&
HEHAJ@ED?PGB&BG;@&>:\:D&U&HAO;?E\&:;NCSAPNW&BAJ&PABOG>;?EDF&KG?WO@A@<UI&U;>AKDNG&WD?PNA`;LWDFAD?A`UEDF:UAPJA&
U&UEJ:K?E;@APNW&;@E>GPHNW\&PA&DGOG&GHWJADEBPG&N&\:PN@:K:UAPNG&BGS:&:;NCSPNXR&GHukacyjnych.
'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:;NCSPNXDNA&:JKGQO:PEDF&UAK@:QDN&U;JAVPNJA&>K:HWJ@W&>K?EBX@GS:&
do Ram 'EJ:PAPNAY& 0KE@GKNW\& \A& K<UPNGM& ?A& ?AHAPNG& ?A>GUPNGPNG& :=BXDNA& U;>AKDNG\& U& KA\ADF&>K:BGJ@W&SKW>&
?PABHWBCDEDF&;NX&U&;?D?GS<OPNG&@KWHPGB&;E@WADBN&:KA?&=G?>:QKGHPN:&U>LEPNG&PA&U;>AKDNG&;?J<L&N&>OAD<UGJ&;E;@G\W&
:QUNA@E& >:L:M:PEDF& PA& @GKGPADF& UNGB;JNDFY& 0NGK:UAPNG& QK:HJ<U& U& KA\ADF& KGAON?:UAPGB& NP@GKUGPDBN& PA& :=;?AKE&
UNGB;JNG&;>K?EBAR&=XH?NG&?ADF:UAPNW&;><BP:QDN&>:\NXH?E&\NA;@G\&A&U;NCY
(;:=E&>:DF:H?CDG&?&@GKGP<U&UNGB;JNDF&PAOGME&K:?W\NGR&BAJ:&:;:=E&?A\NG;?JWBCDG&PA&:=;?AKADF&;LA=:&
zaludnionych zgodnie ze stopniG\&WK=APN?ADBN&WBX@E\&U&JOA;E^NJADBN&%*2p#]"&aJA@GS:KNA&mcY %G^NPNDBA&:;<=&
?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&?S:HPNG&?&M(GJ$*8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*[10*\0*,=>]-2020. Zakres
EFS.
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
+V(C=EB=LW>WBX;

&e()L?B<;(D;<BVd(>HA<;KDE

0IE;J;GE>

pOf(("BIXSD(<?IW;JK>GE;(I;XBHBX>\B

-BHHIE;J;GE>

pOfOP()?C;=KE>(<?IW;JK>GE;(I;XBHBX>\B
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(i$'!k6&%j

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter kryterium
(W/B)

Definicja

1

2

3

4

5

1.

1PHEUNHWAOPA&APAON?A&>:@K?G=&;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&
;E;@G\W&:QUNA@E&

Wniosek
o dofinansowanie

'GKE^NJWBG&;NX&D?E&KGAON?ADBA&U;>AKDNA&H:J:PEUAPA&BG;@&na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego
?A>:@K?G=:UAPNA&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&U&?AJKG;NG zaplanowanego do realizacji wsparcia. Diagnoza
>:UNPPA&=ER&>K?ES:@:UAPA&N&>K?G>K:UAH?:PA&>K?G?&;?J:LX&OW=&>OAD<UJX&;E;@G\W&:QUNA@E&OW=&NPPE&>:H\N:@&
proUAH?CDE&H?NALAOP:QR&:&DFAKAJ@GK?G&GHWJADEBPE\&OW=&=AHAUD?E\&:KA?&?A@UNGKH?:PA&>K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE
=CHV&:;:=X&W>:UAMPN:PA&H:&>:HGB\:UAPNA&HGDE?BN.
%NASP:?A&>:UNPPA&:=GB\:UAR&UPN:;JN&?&>K?G>K:UAH?:PGS:&;>N;W&NPUGP@AK?A&:KA?&:DGPE&;@APW&@GDFPND?PGS:&
posiadAPGS:&UE>:;AMGPNAI&>:PAH@:&>:UNPPA&WU?SOXHPNAR&KGJ:\GPHADBG&NP;@E@WDBN&?&:@:D?GPNA&;>:LGD?P:S:;>:HAKD?GS:&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&>K:UAH?CDEDF&J;?@ALDGPNG&?AU:H:UGY )GHP:D?GQPNG&PNG&
=XH?NG&>:HOGSALA&:DGPNG&BAJ:QR&HNASP:?E&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&U&?AJKG;NG&H:>:;AMGPNAI&>:PNGUAM&
jest ona weryfikowana i zatwierdzana przez organ >K:UAH?CDE =CHV&:;:=X&W>:UAMPN:PA&H:&>:HGB\:UAPNA&
decyzji. -K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE&K:?W\NG&;NX ULAQDNUGS:&\NPN;@KAI BGHP:;@JX&;A\:K?CHW&@GKE@:KNAOPGS:I&:;:=X&
prawPC&PNG=XHCDC&BGHP:;@JC&;A\:K?CHW&@GKE@:KNAOPGS:&:KA?&&:;:=X ^N?ED?PC&:H>:UNGH?NAOPC&?A&H?NALAOP:QR&;?J:LE
lub >OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@EY
-:H\N:@&>K?G>K:UAH?ABCDE&HNASP:?X&>:UNPNGP&\NGR&\:MONU:QR skorzystania ze wsparcia instytucji systemu
U;>:\ASAPNA&>KADE&;?J<L&@BY&>OAD<UJN&H:;J:PAOGPNA&PAWD?EDNGONI&>:KAHPN&>;EDF:O:SND?P:-pedagogicznej lub
biblioteki pedagogicznej. 'PN:;JN&?&HNASP:?E&\W;?C&;@AP:UNR&GOG\GP@&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY

]G?U?SOXHPE

Dla kryterium pr?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
c)
J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&
\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
d) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

2.

DNASP:?A&>:@K?G=&WD?PN<U&N&;LWDFAD?E

Wniosek
o dofinansowanie

%?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&\W;?C&WU?SOXHPNAR&NPHEUNHWAOPG&>:@K?G=E&K:?U:B:UG
N&GHWJADEBPG&:KA?&\:MONU:QDN&>;EDF:^N?ED?PG&WD?PN<U i ;LWDFAD?E&:=BX@EDF&U;>AKDNG\I
>:>AK@G&HNASP:?C&>K?GH;@AUN:PC&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY
Informacje zAUAK@G&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGI&;@AP:UNCDG&:H?UNGKDNGHOGPNG&;>GLPNGPNA&>:UEM;?GS:&
JKE@GKNW\I&>:UNPPE&=ER&?A>N;A\N&BGHP:?PAD?PE\NI&PNG=WH?CDE\N&UC@>ONU:QDNY&&

]G?U?SOXHPE
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%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&
\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
Zgodnie z zapisami RPO WO 2014-6767&KGAON?:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&WJNGKWPJ:UAPG&PA&U?\:DPNGPNG&U&KGSN:PNG&
J;?@ALDGPNA&>KAJ@ED?PGS:I&&U&>:;@ADN&;@AME&N&>KAJ@EJ&?AU:H:UEDFY
Praktyki zawodowe :KSAPN?WBG& ;NX& HOA& WD?PN<U ?A;AHPND?EDF& ;?J<L& ?AU:H:UEDFI& ;?J<L& =KAPM:UEDF& 1& ;@:>PNAI& U&
celu zast:;:UAPNA& N& >:SLX=NGPNA& ?H:=E@GB& UNGH?E& N& W\NGBX@P:QDN& ?AU:H:UEDF&U& K?GD?EUN;@EDF&UAKWPJADF&>KADE.
Praktyki zawodowe ^NPAP;:UAPG& ?G& QK:HJ<U& *j/& PNG& ;C& ^:K\C& >KAJ@ED?PGB& PAWJN& ?AU:HWI& :& J@<KGB& \:UA& U&
K:?>:K?CH?GPNW& oNPN;@KA& *HWJADBN& gAK:H:UGB& ?& HPNA& 27 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
1+")J9)(*&"8.-.8A*+A"O(&.8"'A*G$*&R.-'(A*&*&"G"-"F(*.)+APO.'9F(*8*\9J9%&'9%7B
2W;c>(I;XBHBX> :KSAPN?WBG&;NX&U&KA\ADF J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:&>KAJ@ED?PGS::
- HOA& WD?PN<U& N& ;LWDFAD?E& ;?J<L& >K:UAH?CDEDF& J;?@ALDGPNG& ?AU:H:UG& aNPPEDF& PNM& ?A;AHPND?G& ;?J:LE& ?AU:H:UG& N&&
;?J:LE&=KAPM:UG&1&;@:>PNAcI&U&J@<KEDF&J;?@ALDGPNG&?AU:H:UG&>KAJ@ED?PG&PNG&BG;@&KGAON?:UAPG&W&>KAD:HAUD<U&OW=&
>K?GH;NX=N:KD<U&?G&U?SOXHW&PA&=KAJ&\:MONU:QDN&;^NPAP;:UAPNA&J:;?@<U&@AJNGS:&J;?@ALDGPNAb,
- dlA& WD?PN<U& N& ;LWDFAD?E& ;?J<L& >K:UAH?CDEDF& J;?@ALDGPNG& ?AU:H:UG& aNPPEDF& PNM& ?A;AHPND?G& ;?J:LE& ?AU:H:UG& N&&
;?J:LE& =KAPM:UG& 1& ;@:>PNAcI& U& J@<KEDF& ;@AMG& ?AU:H:UG& UEJKAD?ABC& >:?A& ?AJKG;& J;?@ALDGPNA& ?AU:H:UGS:&
>KAJ@ED?PGS:I& U& DGOW& ?UNXJ;?GPNA& UE\NAKW& >KAJ@EJ& ?AU:H:UEDFI& :=BX@EDF& >:H;@AUC& >K:SKA\:UC& PAWD?APNA&
danego zawodu;
- HOA&WD?PN<U&;?J<L&>:PAHSN\PA?BAOPEDF, ponadpodstawowych OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E >K:UAH?CDEDF&
J;?@ALDGPNG&:S<OPG;

3.

-K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&D:&PAB\PNGB&77n&U;?E;@JNDF&:;<=&
JUAON^NJWBCDEDF&;NX&H:&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&
>K:BGJ@W&;@AP:UNC&WD?PN:UNGI&UEDF:UAPJ:UNG
N&;LWDFAD?G&;?J<L&ponadgimnazjalnych,
ponadpodstawowych OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&
:=BXDN&U;>AKDNG\&U&?AJKG;NG&;@AME&N&>KAJ@EJ&
?AU:H:UEDF&W&>KAD:HAUD<U&OW=&>K?GH;NX=N:KD<UY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\:
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&
\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.
Ocena JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

4.

'PN:;J:HAUDA&U&KA\ADF&U;>AKDNA&:;<=&H:K:;LEDF&z
ULA;PGB&NPNDBA@EUE&WD?G;@PND?CDEDF&U pozaszkolnych
^:K\ADF&J;?@ALDGPNA&SUAKAP@WBG&KGAON?ADBG&U;>AKDNA&U&
>:;@ADN&JWK;<U&J:fD?CDEDF&;NX&W?E;JAPNG\&kompetencji
lub kwalifikacji w zakresie zawodowym( dot. typu

Wniosek
o dofinansowanie

Kompetencje to wyoHKX=PN:PE&?G;@AU&G^GJ@<U&WD?GPNA&;NX`J;?@ALDGPNAY&(>N;&J:\>G@GPDBN&?AUNGKA&BA;P:&:JKGQO:PG&
UAKWPJNI&J@<KG&>:UNPNGP&;>GLPNAR&WD?G;@PNJ&>K:BGJ@W&W=NGSABCDE&;NX&:&PA=EDNG&J:\>G@GPDBN&@Bl&UED?GK>WBCDC&
NP^:K\ADBX&:&G^GJ@ADF&WD?GPNA&;NX&HOA&HAPGB&J:\>G@GPDBN&:KAz kryteria i metody ich weryfikacji;
Kwalifikacje naleMy rozumieRI&BAJ: ^:K\AOPE&UEPNJ&:DGPE&&N&UAONHADBNI&J@<KE&W?E;JWBG&;NX&U&;E@WADBNI&JNGHE&ULAQciwy
organ uznaje, Me dana osoba osiCgnXLA&G^GJ@E&WD?GPNA&;NX&;>GLPNABCce okreQlone standardy. Definicja kwalifikacji

]G?U?SOXHPE
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projektu 2).

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&
\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.
Ocena kKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
W ramach JKE@GKNW\&UPN:;J:HAUDA&>:UNPNGP&UEJA?ARI&MG&BG;@&:H>:UNGHPN:&>K?ES:@:UAPE&H:&W@K?E\APNA&
G^GJ@<U&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&>:H&U?SOXHG\&:KSAPN?ADEBPE\I&@GDFPND?PE\&N&^NPAP;:UE\Y Wnioskodawca
?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?GPNA&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&HGJOAKADBN H:@ED?CDGB&W@K?E\APNA&N&
UEJ:K?E;@APNA&?AJW>N:PGS:&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;>K?X@W&PNG?=XHPGS:&H:&KGAON?ADBN&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:Y&
'GKE^NJADBA&U;JAVPNJA&H:@ED?CDGS:&H:>:;AMGPNA&?AJW>N:PGS:&H?NXJN&*j/&H:&>K:UAH?GPNA&?ABXR&=XH?NG&
H:J:PEUAPA&H:&k&@ES:HPN&>:&?AJ:fD?GPNW&-K:BGJ@W&U&KA\ADF&UN?E@E&\:PN@:KWBCDGBY&'&>K?E>AHJW&?AJ:fD?GPNA&
-K:BGJ@W&?&J:fDG\&D?GKUDAI&:JKG;&>:\NAKW&U;JAVPNJ<U&\:MG&WOGD&UEHLWMGPNW&N&?:;@APNG&H:J:PAPE&U&>NGKU;?E\&
\NG;NCDW&P:UGS:&K:JW&;?J:OPGS:Y
5.
*^GJ@E&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&\ABC&?A>GUPN:PC&@KUAL:QR&
?AJW>N:PGS:&;>K?X@WY&

Wniosek
o dofinansowanie

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&
\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

6.

-K?GH;NXU?NXDNA&^NPAP;:UAPG&?G&QK:HJ<U&*j/
prowadzone w ramach projektu ;@AP:UNC&W?W>GLPNGPNG&
H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?GH&K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&
projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

/JAOA&H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?GH&K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&>K?G?&;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@E&
aPAJLAHE&QK:HJ<U&PA&NDF&KGAON?ADBXc&PNG&ulegnie ?\PNGB;?GPNW&U&;@:;WPJW&H:&;JAON&H?NALAf&aPAJLAH<Uc&
prowadzonych przez ;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@E&U&:JKG;NG&86&\NG;NXDE&>:>K?GH?ABCDEDF&?L:MGPNG&
wniosku o dofinansowanie >K:BGJ@W&aQKGHPN:\NG;NXD?PNGcY&'AKWPGJ&PNG&H:@ED?E&H?NALAf&?KGAON?:UAPEDF&U&KA\ADF&
>K:SKA\<U&K?CH:UEDFY
'&>K?E>AHJW&;@AME&?AU:H:UEDF&:=GB\WBCDEDF&KGAON?ADBX&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGgo praktycznego wsparcie
JNGK:UAPG&BG;@&H:&@EDF&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&>K:UAH?CDEDF&J;?@ALDGPNG&?AU:H:UGI&U&J@<KEDF&
J;?@ALDGPNG&?AU:H:UG&>KAJ@ED?PG&PNG&BG;@&KGAON?:UAPG&W&>KAD:HAUD<U&OW=&>K?GH;NX=N:KD<U&?G&U?SOXHW&PA&=KAJ&
\:MONU:QDN&;^NPAP;:UAPNA&J:;?@<U&@AJNGS:&J;?@ALDGPNAY&'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?GPNA&UG&
wniosku o dofinansowanie projektu stosownEDF&?A>N;<U.

]G?U?SOXHPE

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
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a)
b)

J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&
\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
(DGPA& BAJ:QDN& ;@AME& N& >KAJ@EJ& ?AU:H:UEDF& W& >KAD:HAUD<U& >:UNPPA& >:OGSAR& PA& >K?G>K:UAH?GPNW& przez
beneficjenta APJNG@E& GUAOWADEBPGB& UE>GLPN:PGB& >K?G?& WD?PNA& N& >KAD:HAUDXI& >:& :H=E@E\& ;@AMW`>KAJ@EDGY& "PJNG@E&
GUAOWADEBPG&>:UNPPE&=ER&UGKE^NJ:UAPG&UKA?&?&J:fD:UE\&UPN:;JNG\&:&>LA@P:QRY

7.

!A>GUPNGPNG&N&\:PN@:K:UAPNG&UE;:JNGB&BAJ:QDN&;@AME&N&
>KAJ@EJ&?AU:H:UEDF&>K?G?&;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&;E;@G\W&
:QUNA@E&>K:UAH?CDG&J;?@ALDGPNG&?AU:H:UGY

Wniosek
o dofinansowanie

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&
\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&UPN:;JW&:&
dofinansowanie projektu.

]G?U?SOXHPE

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&
;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
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Kryteria U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

Definicja

1

2

3

4

5

6

Wniosek
o dofinansowanie

3

0-4

0KE@GKNW\& \A& ?A& ?AHAPNG& ?A>GUPNGPNG& :=BXDNA& U;>AKDNG\& U& ?AJKG;NG& K:?U:BW& J;?@ALDGPNA&
?AU:H:UGS:&BAJ&PABUNXJ;?GS:&:=;?AKW&U:BGU<H?@UAY
0 pkt ->K:BGJ@&KGAON?:UAPE&PA&@GKGPNG&8&>:UNA@W&U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:b
1 pkt - projekt realizowany na terenie 2 - m&>:UNA@<U&U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:b
2 pkt -projekt realizowany na terenie 4 - h&&>:UNA@<U&U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:b
3 pkt- projekt realizowany na terenie 7 - e&>:UNA@<U&U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:b
4 pkt - projekt realizowany na terenie DALGS:& U:BGU<H?@UA& :>:O;JNGgo co najmniej 10
>:UNA@<U&U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS:Y

1.

2.

Obszar realizacji projektu.

-K:BGJ@I&U&D:&PAB\PNGB&97n&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&
terenach wiejskich.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 4 pkt

0KE@GKNW\&\A&?A&?AHAPNG&?A>GUPNGPNG&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&SKW>&?PABHWBCDEDF&
;NX& U& ;?D?GS<OPNG& @KWHPGB& ;E@WADBN& :KA?& =G?>:QKGHPN:& U>LEPNG& PA& U;>AKDNG& ;?J<L& & & N& >OAD<UGJ&
;E;@G\W& :QUNA@E& >:L:M:PEDF& PA& @GKGPADF& UNGB;JNDFY& 0NGK:UAPNG& QK:HJ<U& U& KA\ADF&
KGAON?:UAPGB& NP@GKUGPDBN& PA& :=;?AKE& UNGB;JNG& ;>K?EBAR& =XH?NG& ?ADF:UAPNW& ;><BP:QDN& >:\NXH?E&
miastem a wsiCY
0 pkt T >K:BGJ@& PNG& BG;@& ;JNGK:UAPE& U& D:& PAB\PNGB& 97n& H:& :;<=& ?A\NG;?JALEDF& PA& @GKGPADF&
wiejskich;
4 pkt T >K:BGJ@& BG;@& ;JNGK:UAPE& U& D:& PAB\PNGB& 97n& H:& :;<=& ?A\NG;?JALEDF& PA& @GKGPADF&
wiejskich.
(;:=E&>:DF:H?CDG&?&@GKGP<U&UNGB;JNDF&PAOGME&K:?W\NGR&BAJ:&:;:=E&?A\NG;?JWBCDG&PA&
:=;?AKADF&;LA=:&?AOWHPN:PEDF&?S:HPNG&?G&;@:>PNG\&WK=APN?ADBN&WBX@E\&U&JOA;E^NJADBN&%*2p#]"&
(kategoria 3). %G^NPNDBA&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&?S:HPNG&?&M(GJ$*8G)"E'()D8*
na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

3.

Zapewnienie preferencji dla U;>AKDNA&PAWD?EDNGON&J;?@ALDGPNA&
zawodowego.

Wniosek
o dofinansowanie

2

177

0 lub 3 pkt

]AHA& ;NXI& D?E& >K:BGJ@& ?AJLAHA& KGAON?ADBX& U& >NGKU;?GB& J:OGBP:QDN& ;@WHN<U& >:HE>O:\:UEDF& OW=&
JWK;<U& JUAON^NJADEBPEDF& >K?ES:@:UWBCDEDF& H:& UEJ:PEUAPNA& ?AU:HW& PAWD?EDNGOA& J;?@ALDGPNA&
zawodowego U&KA\ADF&?AU:H<U&P:U:&U>K:UAH?:PEDF&H:&JOA;E^NJADBN&?AU:H<U&;?J:OPND@UA&
?AU:H:UGS:I& ?AU:H<U& U>K:UAH?:PEDF& U& G^GJDNG& \:HGKPN?ADBN& :^GK@E& J;?@ALDGPNA&
?AU:H:UGS:& AO=:& @U:K?GPNA& P:UEDF&JNGKWPJ<U& PAWD?APNA& OW=& ?AU:H<UI& PA& J@<KG& UE;@X>WBG&

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
HG^NDE@&PA&KGSN:PAOPE\&OW=&O:JAOPE\&KEPJW&>KADE&:KA?&=KAJN&JAHK:UG&UQK<H&PAWD?EDNGON.
0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;>AKDNA&U&>:UEM;?E\&?AJKG;NG
3 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&U&>:UEM;?E\&?AJKG;NG
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

4.

pH?NAL&^NPAP;:UE&>KAD:HAUD<U&U&KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U w wymiarze co
PAB\PNGB&i&n&J:;?@<U&:KSAPN?ADBN&N&>K:UAH?GPNA&>:BGHEPD?GB&>KAJ@EJN&
?AU:H:UGB&OW=&>:BGHEPD?GS:&;@AMW&?AU:H:UGS:.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

]AHA&;NX&D?E&>K:BGJ@&?AJLAHA&WH?NAL&^NPAP;:UE&JAMHGS:&>KAD:HAUDE
w wy\NAK?G&D:&PAB\PNGB&i&n&J:;?@<U&:KSAPN?ADBN&N&>K:UAH?GPNA&>:BGHEPD?GB&>KAJ@EJN&
?AU:H:UGB&OW=&>:BGHEPD?GS:&;@AMW&?AU:H:UGS:Y %:&J:;?@<U&:KSAPN?ADBN&N&>K:UAH?GPNA&
>KAJ@EJN&?AU:H:UGB&OW=&;@AMW&?AU:H:UGS:&PAOGME&?AOND?ER&\Y&NPY&J:;?@E&;@E>GPHNW\I&J@<KG&
otrzymujC&WD?PN:UNGI&J:;?@E&?UNC?APG&?&:H=EUAPNG\&>KAJ@EJN&OW=&;@AMW&?AU:H:UGS:&:KA?&
J:;?@E&UEPASK:H?GPNA&:>NGJWPA&>KAJ@EJAP@A&OW=&;@AME;@E&W&>KAD:HAUDEY
0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&WH?NALW&^NPAP;:UGS:&>KAD:HAUD<U
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&WH?NAL&^NPAP;:UE&>KAD:HAUD<UY
'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&U;JA?APNA&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&J:;?@<U&
organizacji i prowadzenia praktyki zaw:H:UGB&OW=&;@AMW&?AU:H:UGS:&U jakich pracodawcy
zamierzaBC >AK@EDE>:UAR&^NPAP;:U:Y
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

'EJ:K?E;@APNG&U;><L>KADE&PAUNC?APGB z pracodawcami w trakcie
KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U w latach 2007-2015 >K?E&:KSAPN?ADBN&>KAJ@EJ&N&;@AME&
zawodowych.
5

Wniosek
o dofinansowanie

2

178

0 lub 1 pkt lub
3 pkt

-K:BGJ@&?AJLAHA U;><L>KADX&U&KGAON?ADBN&;@AME&N&>KAJ@EJ&?AU:H:UEDF&?&>:H\N:@A\NI&?&J@<KE\N&
?:;@ALA&PAUNC?APA&U;><L>KADA&U&@KAJDNG&KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U&U&OA@ADF 2007-2015. Kryterium ma
PA&DGOW&?A>GUPNGPNG&DNCSL:QDN&PAUNC?APGB&U;><L>KADE&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&KGAON?:UAPEDF&U&
latach 2007-2015.
0 pkt - projekt nie ?AJLAHAI&MG&&D:&PAB\PNGB&10 n&>KAD:HAUD<UI&W&J@<KEDF&KGAON?:UAPG&=XHC&
>KAJ@EJN&N&;@AMG&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&>:H\N:@EI&?&J@<KE\N&?:;@ALA&PAUNC?APA&U;><L>KADA&
U&@KAJDNG&KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U&U&OA@ADF&677s-2015;
1 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&&D:&PAB\PNGB&87&n&>KAD:HAUD<UI

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

';>AKDNG&:;<=&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&H:@ED?y zdobycia/ doskonalenia
w zakresie zawodu U&>K?E>AHJWI&J@<KGS:&:HP:@:UWBG&;NX&
?A>:@K?G=:UAPNG&PA&KGSN:PAOPE\&KEPJW&>KADE&N`OW=&J@<KE&U>N;WBG&;NX&
w obszar specjalizacji regionalnych.

Wniosek
o dofinansowanie

6

2

0, 3, 6 pkt

W&J@<KEDF&KGAON?:UAPG&=XHC&>KAJ@EJN&N&;@AMG&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&>:H\N:@EI&?&J@<KEmi
?:;@ALA&PAUNC?APA&U;><L>KADA&U&@KAJDNG&KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U&U&OA@ADF&677s-2015;
3 pkt - projekt ?AJLAHAI&MG&&D:&PAB\PNGB&67n&>KAD:HAUD<UI&W&J@<KEDF&KGAON?:UAPG&=XHC&
>KAJ@EJN&N&;@AMG&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&>:H\N:@EI&?&J@<KE\N&?:;@ALA&PAUNC?APA&U;><L>KADA&
U&@KAJDNG&KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U&U&OA@ADF&677s-2015
Kryterium ma na celu dostosowanNG&H?NALAf&H:&>:@K?G=&KGSN:PAOPGS:&KEPJW&>KADEY&&
Specjalizacje regionalne ;C&:JKGQO:PG&U&#GSN:PAOPGB&/@KA@GSNN&1PP:UADBN&':BGU<H?@UA&
(>:O;JNGS:&H:&K:JW&6767I&J@<KA&;@AP:UN&BGHPC ?&>:H;@AU&HNASP:?E&UE?UAfI&>:@K?G=&N&
>:@GPDBAL<U&:=;?AK<U`&;GJ@:K<U&:=BX@EDF&#-(&'(&678k-2020.
0 pkt T w;>AKDNG&:;<=&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&nie dotyczy zdobycia/ doskonalenia
U&?AJKG;NG&?AU:HW&U&>K?E>AHJWI&J@<KGS:&:HP:@:UWBG&;NX&?A>:@K?G=:UAPNG&PA&KGSN:PAOPE\
rynku >KADE&N`OW=&J@<KE&U>N;WBG&;NX&w obszar specjalizacji regionalnych.
3 pkt T wspaKDNG&:;<=&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&dotyczy zdobycia/ doskonalenia
w zakresie zawod<UI U&KA\ADF&J@<KEDF&:HP:@:UWBG&;NX&?A>:@K?G=:UAPNG&PA&KGSN:PAOPE\&
rynku pracy zgodnie z prowadzonym monitoringiem WUP Opole;
3 pkt - w;>AKDNG&:;<=&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&H:@ED?E&?H:=EDNA`&H:;J:PAOGPNA&
w zakresie zawod<U U>N;WBCDych ;NX&U&:=;?AK&;>GDBAON?ADBN&KGSN:PAOPEDF&a>:>K?G?&;>GDBAON?ADBG&
KGSN:PAOPG&PAOGME&K:?W\NGR&:=;?AKE&K:?U:BW&?PABHWBCDG&;NX&U&SKW>NG&JOWD?:UEDF&N&>:@GPDBAOPNG&
JOWD?:UEDF&;>GDBAON?ADBN&&?HNASP:?:UAPEDF&U&U:BGU<H?@UNG&:>:O;JN\cY
-WPJ@E&;W\WBC&;NXY
Dla kryteriW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.

7.

PK:BGJ@&&BG;@&;JNGK:UAPE&H:&WD?PN<U`;LWDFAD?E`&UEDF:UAPJ<U?&SKW>&
HG^AU:KE?:UAPEDF&&:KA?&NDF&:>NGJWP<U .

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
Przez grupy defaworyzowane K:?W\NG&;NXl&:;:=E&PNG>GLP:;>KAUPGI&:;:=E&>K?GHUD?GQPNG&
J:fD?CDG&PAWJX&N ?ASK:M:PG&>K?GHUD?G;PE\&UE>AHPNXDNG\&?&;E;@G\W&:QUNA@EI&:;:=E&
PNGH:;@:;:UAPG&;>:LGD?PNGI&:;:=E&MEBCDG&U&W=<;@UNG&D?E&H:QUNAHD?ABCDG&>K?GBAU<U&
dyskryminacji.
0 pkt - projekt nie jest U&D:&PAB\PNGB&m7n&;JNGK:UAPE&H:&WD?PN<U`;LWDFAD?E`&UEDF:UAPJ<U&&?&
SKW>&HG^AU:KE?:UAPEDF&&:KA?&NDF&:>NGJWP<U&Y
2 pkt - pK:BGJ@&&U&D:&PAB\PNGB&m7n&;JNGK:UAPE&&BG;@&H:&WD?PN<U`;LWDFAD?E`&UEDF:UAPJ<U&&?&
SKW>&HG^AU:KE?:UAPEDF&&:KA?&NDF&:>NGJWP<U&.
Dla JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&
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b)

;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.

(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&?A>GUPNGPNG&DNCSL:QDN&UE>KAD:UAPEDF&U&OA@ADF&677s-2015 w kraju
>:?E@EUPNG&?UAONH:UAPEDF&>K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&innowacyjnych, w celu zachowania
UE>KAD:UAPGS:&UD?GQPNGB&H:K:=JWY&
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&wykorzystania >:?E@EUPNG&?UAONH:UAPEDF&>K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&
innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007 T 2015 w ramach POKL.
2 pkt - projekt zAJLAHA&UEJ:K?E;@APNG&>:?E@EUPNG&?UAONH:UAPEDF&>K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&
innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007 T 2015 w ramach POKL.

-K:BGJ@&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNG&>:?E@EUPNG&?UAONH:UAPEDF >K:HWJ@<U&
>K:BGJ@<U&NPP:UADEBPEDF&?KGAON?:UAPEDF&U&OA@ADF&&677s&T 2015
w ramach POKL.

Wniosek
o dofinansowanie

8

1

0 lub 2pkt

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJie musi
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:Bektu w
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

9

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@WY

Wniosek
o dofinansowanie

1

0, 2-5, 7 pkt

0 pkt T projekt nie jest komplementarny
Projekt jest komplementarny:
2 pkt - ?&>K:BGJ@A\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&WPNBPEDF (w tym w zakresie wykorzystania
;>K?X@W&?AJW>N:PGS:&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&KGAON?:UAPEDF&U&OA@ADF&677s-678i&?G&QK:HJ<U&
unijnych)
2 pkt - ?&>K:BGJ@G\&?A>OAP:UAPE\&H:&KGAON?ADBN&U&KA\ADF&-1&87&A&aK:?U<B&NP^KA;@KWJ@WKE
edukacyjno T szkoleniowej) Regionalnego PK:SKA\W&(>GKADEBPGS:&':BGU<H?@UA&(>:O;JNGS:&
na lata 2014-2020
3 pkt - z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu Specjalna Strefa Demograficzna
-WPJ@E&;W\WBC&;NXY
%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI&OW=`N&
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
Ocena kKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA&OW=&>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&&U&
D?XQDN&H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
W KA\ADF&JKE@GKNW\&=AHA&;NX&D?E&=XHC&UEJ:K?E;@EUAPG&G->:HKXD?PNJN`G-zasoby/e-\A@GKNALE&
HEHAJ@ED?PG&;@U:K?:PG&H?NXJN&QK:HJ:\&*j/&U&OA@ADF&677s-2013 i 2014-2020.
0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNA&G->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&
dydaktycznych.
2 pkt. - >K:BGJ@&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNA&G->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&
dydaktycznych.
10

-K:BGJ@&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNG&G->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDFY

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 2pkt

%OA&JKE@GKNW\&>K?GUNH?NAP:&\:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&
?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI
lub/i
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y
'&KA\ADF&JKE@GKNW\&=AHA&;NX&D?E&=XHC&:KSAPN?:UAPG&;?J:OGPNA&?&UEJ:K?E;@EUAPNA&w nauczaniu
e->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDF&;@U:K?:PEDF&H?NXJN&QK:HJ:\&*j/&U&
latach 2007-2013 i 2014-2020.
0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&KGAON?ADBX&;?J:OGf&HOa nauczycieli w zakresie wykorzystania e>:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDFY
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&KGAON?ADBX&;?J:OGf&HOA&PAWD?EDNGON&U&?AJKG;NG&UEJ:K?E;@APNA&G>:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDFY

11

-K:BGJ@&?AJLAHA&;?J:OGPNA&HOA&PAWD?EDNGON&?&UEJ:K?E;@APNA w nauczaniu
e->:HKXD?PNJ<U`G-?A;:=<U`G-\A@GKNAL<U&HEHAJ@ED?PEDF

Wniosek
o dofinansowanie

1

181

0 lub 2pkt

Dla kryterium przewidziano \:MONU:QR&>:?E@EUPGB&:DGPE&
?&?A;@K?GMGPNG\l
a) J:PNGD?P:QDN&;>GLPNGPNA&:HP:;?CDEDF&;NX&H:&@GS:&JKE@GKNW\&UAKWPJ<U&BAJNG&\W;N&
;>GLPNR&>K:BGJ@I&A=E&\<D&:@K?E\AR&H:^NPAP;:UAPNGI
lub/i
b) J:PNGD?P:QDN&W?E;JAPNA&NP^:K\ADBN&N&UEBAQPNGf&UC@>ONU:QDN&H:@ED?CDEDF&?A>N;<U&
wniosku o dofinansowanie projektu.
(DGPA&JKE@GKNW\&\:MG&;JW@J:UAR&UG?UAPNG\&H:&W?W>GLPNGPNA`>:>KAUNGPNA&>K:BGJ@W&U&D?XQDN&
H:@ED?CDGB&;>GLPNGPNA&@GS:&JKE@GKNW\Y

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
';>AKDNG&HOA&QKGHPNDF&\NA;@&BG;@&KGAON?ADBC&BGHPGS:&?&>WPJ@<U Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
N&H:@ED?E&\NA;@&>:UEMGB&67&@E;Y&\NG;?JAfD<U&:KA?&\NA;@&>:UEMGB&8i&@E;Y&\NG;?JAfD<U&
=XHCDEDF&;@:ONDA\N&>:UNA@<U&?&UELCD?GPNG\&\NA;@&U:BGU<H?JNDFY&.N;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&
U;JA?APA&BG;@&U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6nkcje
GC.#A%&'.-gospodarcze opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
RozwojuI&PA@:\NA;@&ON;@A&\NA;@&QKGHPNDF&&&@KADCDEDF&^WPJDBG&;>:LGD?P:-gospodarcze wskazana
BG;@&&U&&?ALCD?PNJW&&PK&&6&&H:&U;>:\PNAPGS:&H:JW\GP@WY&%:JW\GP@&>PY&Delimitacja miast
P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze ;@AP:UN&?ALCD?PNJ&H:&KGSWOA\NPW&J:PJWK;WY
Wniosek
o dofinansowanie
12

-K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&U&&
;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:gospodarcze.

0 pkt - >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&:=BXDNA&U;>AKDNG\&\NA;@&QKGHPNDFI&U&&@E\&&
U&&;?D?GS<OP:QDN&\NA;@&QKGHPNDF&&@KADCDEDF&&^WPJDBG&&;>:LGD?P:-gospodarcze.
1

0, 2 lub 4 pkt

2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&;>:QK<H&\NA;@&
wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&8&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.gospodarcze.
2 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&:=BXDNG&U;>AKDNG\&>K?EPAB\PNGB&BGHP:&\NA;@:&QKGHPNG&@KADCDG&^WPJDBG&
;>:LGD?P:-S:;>:HAKD?G&;>:QK<H&\NA;@&U;JA?APEDF&U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&H:JW\GP@W&>PY&
_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.-gospodarcze.
-WPJ@E&;W\WBC&;NX&?A&UEBC@JNG\&;E@WADBNI&SHE&?&ON;@E&\NA;@&U;JA?APEDF&U ?ALCD?PNJW&PK&8&:KA?&
listy miast wskazanych
U&?ALCD?PNJW&PK&6&H:&H:JW\GP@W&>PY&_AO(F(J"%H"*F("GJ*P+A-'(%7*J+"%$%9%7*T6')%HA*GC.#A%&'.gospodarcze wybrano to samo miasto.
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

+Q(-"&+"#$%$+)'(p("-+()+(fgPh-2020
)#2+!'(.'!+Qq(%0,!'4.&
- KRYTERIA ]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-

183

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
+V(C=EB=LW>WBX;(

&e()L?B<;(D;<BVd(>HA<;KDE

0IE;J;GE>((((

pOf("BIXSD(<?IW;JK>GE;(I;XBHBX>\B

-BHHIE;J;GE>

pOfOf()?C;=KE>(<?IW;JK>GE;(I;XBHBX>\B(X('\aBU>=;KDE(+CBa?<E>D
!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>((?IKI>\SJBX>((TAK/NIE)

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter
kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

1.

Ograniczenie terytorialne realizacji projektu.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

!G&U;>AKDNA&UELCD?GPN&;Cl
- ;?J:LE`>OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@E&;>:?A&@GKGPW&Aglomeracji Opolskiej,
- WD?PN:UNG`;LWDFAD?G`UEDF:UAPJ:UNG&UEMGB&UE\NGPN:PEDF&;?J<L`>OAD<UGJ&;E;@G\W&spoza terenu Aglomeracji Opolskiej,
- PAWD?EDNGOG&UEMGB&UE\NGPN:PEDF&;?J<L`>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&;>:?A&@GKGPW&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBY

2.

!S:HP:QR&?&>KN:KE@G@A\N&N&DGOA\N&Strategii ZIT.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

-K:BGJ@&U>N;WBG&;NX&U&/J+"JAR(S*!XW*hRO.FA+"%H(*0C.OG)(AHI&A&BGS:&?AL:MGPNA&;C&?S:HPG&?&DGOA\N&?HG^NPN:UAPE\N&U&
dokumencie.

3.

1PHEUNHWAOPA&APAON?A&>:@K?G=&;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&
;E;@G\W&:QUNA@EY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

4.

-K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&D:&najmniej 70% U;?E;@JNDF&:;<=&
JUAON^NJWBCDEDF&;NX&H:&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&
>K:BGJ@W&;@AP:UNC&WD?PN:UNGI&UEDF:UAPJ:UNG&N&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

'GKE^NJWBG&;NXI&D?E&KGAON?ADBA&U;>AKDNA&H:J:PEUAPA&BG;@&PA&>:H;@AUNG&NPHEUNHWAOPNG&?HNASP:?:UAPGS:&?A>:@K?G=:UAPNA&
;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&U&?AJKG;NG&?A>OAP:UAPGS:&H:&KGAON?ADBN&U;>AKDNAY&%NASP:?A&>:UNPPA&=ER&
>K?ES:@:UAPA&N&>K?G>K:UAH?:PA&>K?G?&;?J:LX&OW=&>OAD<UJX&;E;@G\W&:QUNA@E&OW=&NPPE&>:H\N:@&>K:UAH?CDE&H?NALAOP:QR&:&
DFAKAJ@GK?G&GHWJADEBPE\&OW=&=AHAUD?E\&:KA?&?A@UNGKH?:PA&>K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE&=CHV&:;:=X&W>:UAMPN:PC&H:&
podejmowania decyzji.
%NASP:?A&>:UNPPA&:=GB\:UAR&UPN:;JN&?&>K?G>K:UAH?:PGS:&;>N;W&NPUGP@AK?A&:KA?&:DGPE&;@APW&@GDFPND?PGS:&>:;NAHAPGS:&
UE>:;AMGPNAI&>:PAH@:&>:UNPPA&WU?SOXHPNAR&KGJ:\GPHADBG&NP;@E@WDBN&?&:@:D?GPNA&;>:LGD?P:-S:;>:HAKD?GS:&;?J<L&OW=&
>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&>K:UAH?CDEDF&J;?@ALDGPNG&?AU:H:UGY&)GHP:D?GQPNG&PNG&=XH?NG&>:HOGSALA&:DGPNG&BAJ:QR&
HNASP:?E&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&U&?AJKG;NG&H:>:;AMGPNAI&>:PNGUAM&BG;@&:PA&UGKE^NJ:UAPA&N&?A@UNGKH?APA&
>K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE&=CHV&:;:=X&W>:UAMPN:PA&H:&>:Hejmowania decyzji. -K?G?&:KSAP&>K:UAH?CDE&K:?W\NG&;NX&
BGHP:;@JX&;A\:K?CHW&@GKE@:KNAOPGS:I&NPPC&:;:=X&>KAUPC&OW=&^N?ED?PC&:H>:UNGH?NAOPC&?A&H?NALAOP:QR&;?J:LE`>OAD<UJN&
;E;@G\W&:QUNA@EY
-:H\N:@&>K?G>K:UAH?ABCDE&HNASP:?X&>:UNPNGP&\NGR&\:MONU:QR&;J:K?E;@APNA&ze wsparcia instytucji systemu wspomagania
>KADE&;?J<L&@BY&>OAD<UJN&H:;J:PAOGPNA&PAWD?EDNGONI&>:KAHPN&>;EDF:O:SND?P:-pedagogicznej lub biblioteki pedagogicznej.
'PN:;JN&?&HNASP:?E&\W;?C&;@AP:UNR&GOG\GP@&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY
Zgodnie z zapisami RPO WO 2014-6767&KGAON?:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&WJNGKWPJ:UAPG&PA&U?\:DPNGPNG&U&KGSN:PNG&J;?@ALDGPNA&
>KAJ@ED?PGS:I&U&>:;@ADN&;@AME&N&>KAJ@EJ&?AU:H:UEDFY&
-KAJ@EJN&?AU:H:UG&:KSAPN?WBG&;NX&HOA&WD?PN<U&;?J<L&>K:UAH?CDEDF&J;?@ALDGPNG&?AU:H:UG&U&DGOW&?A;@:;:UAPNA&N&
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
;LWDFAD?G&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&:=BXDN&
wsparciem w zakresie praktyk i ;@AME&zawodowych u
pracodAUD<U&OW=&>K?GH;NX=N:KD<U&.

5.

'PN:;J:HAUDA&U&KA\ADF&U;>AKDNA&:;<=&H:K:;LEDF&
WD?G;@PND?CDEDF&U&>:?A;?J:OPEDF&^:K\ADF&J;?@ALDGPNA&
SUAKAP@WBG&KGAON?ADBX&U;>AKDNA&U&>:;@ADN&JWK;<U&
J:fD?CDEDF&;NX&W?E;JAPNG\&JUAON^NJADBN.

>:SLX=NGPNA&?H:=E@GB&UNGH?E&N&W\NGBX@P:QDN&?AU:H:UEDF&U&K?GD?EUN;@EDF&UAKWPJADF&>KADEY&-KAJ@EJN&?AU:H:UG&
KGAON?:UAPG&U&;?J:OG&>K:UAH?CDGB&J;?@ALDGPNG ?AU:H:UG&PNG&;C&^:K\C&>KAJ@ED?PGB&PAWJN&?AU:HWI&:&J@<KGB&\:UA&U&
K:?>:K?CH?GPNW&oNPN;@KA&*HWJADBN&gAK:H:UGB&?&HPNA&8i&SKWHPNA&6787&KY&w sprawie praktycznej nauki zawodu.
/@AMG&?AU:H:UG&:KSAPN?WBG&;NX&U&KA\ADF&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:l
HOA&WD?PN<U&N&;LWDFAD?E&@GDFPNJ<U&N&;?J<L&>:ONDGAOPEDF&:KA?&HOA&WD?PN<U&OW=&;LWDFAD?EI&UEDF:UAPJ<U&NPPEDF&
;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&>K:UAH?CDEDF&J;?@ALDGPNG&?AU:H:UGI&
HOA&WD?PN<UI&;LWDFAD?EI&UEDF:UAPJ<U&;?J<L&>:PAHSN\PA?BAOPEDF&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&>K:UAH?CDEDF&
J;?@ALDGPNG&:S<OPGY
Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

6.

*^GJ@E&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&\ABC&?A>GUPN:PC&@KUAL:QR&
?AJW>N:PGS:&;>K?X@W&.

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

7.

-K?GH;NXU?NXDNA&^NPAP;:UAPG&?G&QK:HJ<U&*j/&&
>K:UAH?:PG&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&W?W>GLPNGPNG&
H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?GH&K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&
projektu .

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

8.

ZapewniePNG&N&\:PN@:K:UAPNG&UE;:JNGB&BAJ:QDN&;@AME&N&
>KAJ@EJ&?AU:H:UEDF&>K?G?&;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&
;E;@G\W&:QUNA@E&>K:UAH?CDG&J;?@ALDGPNG&?AU:H:UGY

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

9.

DNASP:?A&>:@K?G=&WD?PN<U&N&;LWDFAD?E

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE&&&

0UAON^NJADBG&PAOGME&K:?W\NGRI&BAJ:&^:K\AOPE&UEPNJ&:DGPE&N&UAONHADBNI&J@<KE&W?E;JWBG&;NX&U&;E@WADBNI&JNGHE&ULAQDNUE&:KSAP&
W?PABGI&MG&HAPA&:;:=A&:;NCSPXLA&G^GJ@E&WD?GPNA&;NX&;>GLPNABCDG&:JKGQO:PG&;@APHAKHEY&%G^NPNDBA&JUAON^NJADBN&?S:HPNG&?&.N;@C&
U;JAVPNJ<U&Pa poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.
'&KA\ADF&JKE@GKNW\&UPN:;J:HAUDA&>:UNPNGP&UEJA?ARI&MG&BG;@&:H>:UNGHPN:&>K?ES:@:UAPE&H:&W@K?E\APNA&G^GJ@<U&
KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&>:H&U?SOXHG\&:KSAPN?ADEBPE\I&@GDFPND?PE\&N&^NPAP;:UE\Y&'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&
zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie dGJOAKADBN&H:@ED?CDGB&W@K?E\APNA&N&UEJ:K?E;@APNA&?AJW>N:PGS:&U&KA\ADF&
>K:BGJ@W&;>K?X@W&PNG?=XHPGS:&H:&KGAON?ADBN&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:Y&
'GKE^NJADBA&U;JAVPNJA&H:@ED?CDGS:&H:>:;AMGPNA&?AJW>N:PGS:&H?NXJN&*j/&H:&>K:UAH?GPNA&?ABXR&=XH?NG&H:J:PEUAPA&H:&k&
tygodnN&>:&?AJ:fD?GPNW&-K:BGJ@W&U&KA\ADF&UN?E@E&\:PN@:KWBCDGBY&'&>K?E>AHJW&?AJ:fD?GPNA&-K:BGJ@W&?&J:fDG\&D?GKUDAI&
:JKG;&>:\NAKW&U;JAVPNJ<U&\:MG&WOGD&UEHLWMGPNW&N&?:;@APNG&H:J:PAPE&U&>NGKU;?E\&\NG;NCDW&P:UGS:&K:JW&;?J:OPGS:Y
/JAOA&H?NALAf&>K:UAH?:PEDF&>K?GH&K:?>:D?XDNG\&KGAON?ADBN&>K:BGJ@W&>K?G?&;?J:LE&OW=&>OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@E&aPAJLAHE&
QK:HJ<U&PA&NDF&KGAON?ADBXc&PNG&ulegnie ?\PNGB;?GPNW&U&;@:;WPJW&H:&;JAON&H?NALAf&aPAJLAH<Uc&>K:UAH?:PEDF&;?J:LE&OW=&
>OAD<UJN&;E;@G\W&:QUNA@E&U&:JKG;NG&86&\NG;NXDE&>:>K?GH?ABCDEDF&?L:MGPNG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG projektu
aQKGHPN:\NG;NXD?PNGcY&'AKWPGJ&PNG&H:@ED?E&H?NALAf&?KGAON?:UAPEDF&U&KA\ADF -(&0.&AO=:&>K:SKA\<U&K?CH:UEDF
'&>K?E>AHJW&;@AME&?AU:H:UEDF&:=GB\WBCDEDF&KGAON?ADBX&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:&>KAJ@ED?PGS:&U;>AKDNG&JNGK:UAPG&BG;@&
H:&@EDF&;?J<L&OW=&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&>K:UAH?CDEDF&J;?@ALDGPNG&?AU:H:UGI&U&J@<KEDF&J;?@ALDGPNG&?AU:H:UG&
prAJ@ED?PG&PNG&BG;@&KGAON?:UAPG&W&>KAD:HAUD<U&OW=&>K?GH;NX=N:KD<U&?G&U?SOXHW&PA&=KAJ&\:MONU:QDN&;^NPAP;:UAPNA&
J:;?@<U&@AJNGS:&J;?@ALDGPNAY&'PN:;J:HAUDA&?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?GPNA&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W&
stosownej deklaracji.
(DGPA&BAJ:QDN&;@AME&N&>KAJ@EJ&?AU:H:UEDF&W&>KAD:HAUD<U&OW=&>K?GH;NX=N:KD<U&>:UNPPA&>:OGSAR&PA&>K?G>K:UAH?GPNW&
APJNG@E&GUAOWADEBPGB&>K?G?&=GPG^NDBGP@A&UE>GLPN:PGB&>K?G?&WD?PNA&N&>KAD:HAUDX OW=&>K?GH;NX=N:KDX, po odbytym
;@AMW`>KAJ@EDGY&"PJNG@E&GUAOWADEBPG&>:UNPPE&=ER&UGKE^NJ:UAPG&UKA?&? J:fD:UE\&UPN:;JNG\&:&>LA@P:QRY
Wnioskodawca ?:=:UNC?APE&BG;@&H:&?A\NG;?D?GPNA&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@W&;@:;:UPGB&HGJOAKADBNY&
%?NALAPNA&KGAON?:UAPG&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&\W;?C&WU?SOXHPNAR&NPHEUNHWAOPG&>:@K?G=E rozwojowe
N&GHWJADEBPG&:KA?&\:MONU:QDN&>;EDF:^N?ED?PG&WD?PN<U&N&;LWDFAD?E&:=BX@EDF&U;>AKDNG\I
>:>AK@G&HNASP:?C&>K?GH;@AUN:PC&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&>K:BGJ@WY
1P^:K\ADBG&?AUAK@G&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNGI&;@AP:UNCDG&:H?UNGKDNGHOGPNG&;>GLPNGPNA&>:UEMszego kryterium,
>:UNPPE&=ER&?A>N;A\N&BGHP:?PAD?PE\NI&PNG=WH?CDE\N&UC@>ONU:QDNY&&
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LP
1

Nazwa kryterium
2

R=SHJB(EGTB=U;KDE
3

1.

Zintegrowany charakter projektu

Wniosek
o dofinansowanie

2.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@WY

Wniosek
o dofinansowanie

3.

Obszar realizacji projektu

Wniosek
o dofinansowanie

4.

'>LEU&>K:BGJ@W&PA&:;NCSPNXDNG&U;JAVPNJ<U&
:JKGQO:PEDF&HOA&"SO:\GKADBN&(>:O;JNGBY

Wniosek
o dofinansowanie

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
Waga
Punktacja
Definicja
4
5
6
-WPJ@:UAPG&=XHC&>K:BGJ@E&LCD?CDG&SL<UPG&@E>E&>K?GH;NXU?NXR&\:MONUEDF&H:&KGAON?:UAPNAI&U;JA?APEDF&
U&/?D?GS<L:UE\&(>N;NG&(;N&-KN:KE@G@:UEDF&#-(&'(&678k-2020:
3
1-3 pkt
1 pkt T >K:BGJ@&KGAON?WBCDE&BGHGP&@E>&>K:BGJ@Wb
2 pkt T projekt NP@GSKWBCDE&HUA&@E>E&>K:BGJ@<Ub
3 pkt - >K:BGJ@&NP@GSKWBCDE&UNXDGB&PNM&HUA&@E>E&>K:BGJ@<UY
Projekt jest komplementarny z:
- projektami realizowanymi w ramach ZIT T 2 pkt,
- z projektami ?&:=;?AKW&GHWJADBN&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&WPNBPEDF&aU&@E\&U&?AJKG;NG&
UEJ:K?E;@APNA&;>K?X@W&?AJW>N:PGS:&U&KA\ADF&>K:BGJ@<Uc&KGAON?:UAPEDF&U&>GK;>GJ@EUNG&^NPAP;:UGB&
1
0-8 pkt
UE 2007-2013 T 2pkt,
- >K:BGJ@A\N&?A>OAP:UAPE\N&H:&KGAON?ADBN&U&KA\ADF&-1&87&A&aK:?U<B infrastruktury edukacyjnoszkoleniowej) T 1 pkt,
- inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD T 3 pkt.
-WPJ@E&;W\WBC&;NXY
Projekt realizowany na obszarze:
1 gminy - 1 pkt,
2
1-3 pkt
2 gmin - 2 pkt,
m&OW=&UNXDGB&S\NP&- 3 punkty.
-KG\N:UAPG& =XHC& >K:BGJ@E& :& PABUEM;?E\& U>LEUNG& PA& KGAON?ADBX& UAK@:QDN& H:DGO:UGB& U;JAVPNJ<U&
produktu wskazanych w Strategii ZIT, tj.:
8c& .ND?=A& PAWD?EDNGON& J;?@ALDGPNA& ?AU:H:UGS:& :KA?& NP;@KWJ@:K<U& >KAJ@ED?PGB& PAWJN& ?AU:HW& :=BX@EDF&
wsparciem w programie (osoby),
6c&.ND?=A&WD?PN<U&;?J<L&N&>OAD<UGJ&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:&WD?G;@PND?CDEDF&U&;@AMADF&N&>KAJ@EJADF&W&
pracodawcy (osoby).
'>LEU&PA&:;NCSPNXDNG&H:DGO:UGB&UAK@:QDN&U;JAVPNJ<U&UEKAM:PE&=XH?NG&US&U?:KWl&
1

0-8 pkt

!"#$%&'(!)*"+,-*"(."/0*1"#%!","(!(2#%30*4-0
(:(;<<=
!"#$%&'(/%401%!"(!)*"+,-*"(%*#0&1%,"(!(5$#"$06--(789(
0 pkt - >:PNMGB&8&n
1 pkt - od 1 % do 3 %
2 pkt - >:UEMGB&&m&n&H:&i&n
3 pkt - >:UEMGB&i&n&H:&87&n
4 pkt - >:UEMGB&87&n
Punktacja >K?E?PAUAPA&BG;@&?A&JAMHE&UUY&U;JAVPNJ&:;:=P:Y&-WPJ@E&;W\WBC&;NXY
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5.

'EJ:K?E;@APNG&U;><L>KADE&PAUNC?APGB&?&
>KAD:HAUDA\N&U&@KAJDNG&KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U&
w perspektywie finansowej UE 2007-2013 przy
:KSAPN?ADBN&>KAJ@EJ&N&;@AME&?AU:H:UEDF

6.

-K:BGJ@&?AJLAHA&UEJ:K?E;@APNG&>:?E@EUPNG&
zwalidowanych >K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&
innowacyjnych zrealizowanych w perspektywie
finansowej UE 2007-2013 w ramach POKL..

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 2 pkt

7.

';>AKDNG&:;<=&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&H:@ED?E&?H:=EDNA`&
doskonalenia w zakresie zawodu w przypadku,
J@<KGS:&:HP:@:UWBG&;NX&?A>:@K?G=:UAPNG&PA&
KGSN:PAOPE\&KEPJW&>KADE&N`OW=&J@<KE&U>N;WBG&;NX&
w obszar specjalizacji regionalnych.

Wniosek
o dofinansowanie

2

0, 3, 6 pkt

8.

'EK<UPAPNG&;?AP;&K:?U:B:UEDF&\L:H?NGME&

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 5 pkt

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 lub 5 pkt
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-K:BGJ@&&?AJLAHAI&MG&&D:&PAB\PNGB&67n&>KAD:HAUD<U&W&J@<KEDF&KGAON?:UAPG&=XHC&>KAJ@EJN&N&;@AMG&U&
KA\ADF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&>:H\N:@EI&?&J@<KE\N&?:;@ALA&PAUNC?APA&U;><L>KADA&U&@KAJDNG&KGAON?ADBN&
>K:BGJ@<U&U&>GK;>GJ@EUNG&finansowej UE 2007-678mY&0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&?A>GUPNGPNG&DNCSL:QDN&
PAUNC?APGB&U;><L>KADE&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&KGAON?:UAPEDF&U&>GK;>GJ@EUNG&^NPAP;:UGB&p*&677s-2013.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHAI&&MG&&D:&PAB\PNGB&67n&>KAD:HAUD<U&W&J@<KEDF&KGAON?:UAPG&=XHC&>KAJtyki i
;@AMG&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&>:H\N:@EI&?&J@<KE\N&?:;@ALA&PAUNC?APA&U;><L>KADA&U&@KAJDNG&
KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U&U&>GK;>GJ@EUNG&^NPAP;:UGB&p*&677s-2013.
5 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&&MG&&D:&PAB\PNGB&67n&>KAD:HAUD<U&W&J@<KEDF&KGAON?:UAPG&=XHC&>KAJ@EJN&N&;@AMG&
U&KA\ADF&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&>:H\N:@EI&?&J@<KE\N&?:;@ALA&PAUNC?APA&U;><L>KADA&U&@KAJDNG&KGAON?ADBN&
>K:BGJ@<U&U&>GK;>GJ@EUNG&^NPAP;:UGB&p*&677s-2013.
0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&UEJ:K?E;@APNG&>:?E@EUPNG&?UAONH:UAPEDF&>K:HWJ@<U&>K:BGJ@<U&NPP:UADEBPEDF&
wypracowanych w kraju w perspektywie finansowej UE 2007-2013.
0 pkt T >K:BGJ@& PNG& ?AJLAHA& UEJ:K?E;@APNA& >:?E@EUPNG& ?UAONH:UAPEDF& >K:HWJ@<U& >K:BGJ@<U&
innowacyjnych zrealizowanych w perspektywie finansowej UE 2007 T 2013 w ramach POKL;
2 pkt T >K:BGJ@& ?AJLAHA& UEJ:K?E;@APNG& >:?E@EUPNG& ?UAONH:UAPEDF& >K:HWJ@<U& >K:BGJ@<U&
innowacyjnych zrealizowanych w perspektywie finansowej UE 2007 T 2013 w ramach POKL.
0KE@GKNW\&\A&PA&DGOW&H:;@:;:UAPNG&H?NALAf&H:&>:@K?G=&KGSN:PAOPGS:&KEPJW&>KADEY&&
/>GDBAON?ADBG&KGSN:PAOPG&:JKGQO:PG&U&#GSN:PAOPGB&/@KA@GSNN&1PP:UADBN&':BGU<H?@UA&(>:O;JNGS:&H:&
K:JW&6767I&J@<KA&;@AP:UN&BGHPC&?&>:H;@AU&HNASP:?E&UE?UAfI&>:@K?G=&N&>:@GPDBAL<U&:=;?AK<U`&
;GJ@:K<U&:=BX@EDF&#-(&'(&678k-2020.
0 pkt T projekt nie przewiduje wsparcia :;<=&U&?AJKG;NG&?AU:H<UI&PA&J@<KG&:HP:@:UWBG&;NX&
zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy, zgodnie z prowadzonym monitoringiem WUP Opole lub
?AU:H<U&U>N;WBCDEDF&;NX&U&:=;?AK&;>GDBAON?ADBN&KGSN:PAOPEDFb
3 pkt T U;>AKDNG&:;<=&U&?AJKG;NG&zawod<U w ra\ADFI&J@<KEDF&:HP:@:UWBG&;NX&?A>:@K?G=:UAPNG&PA&
regionalnym rynku pracy zgodnie z prowadzonym monitoringiem WUP Opole
3 pkt - U;>AKDNG&:;<=&U&?AJKG;NG&zawod<U U>N;WBCDych ;NX&U&:=;?AK&;>GDBAON?ADBN&KGSN:PAOPEDF&
a>:>K?G?&;>GDBAON?ADBG&KGSN:PAOPG&PAOGME&K:?W\NGR&:=;?AKE&K:?U:BW&?PABHWBCDG&;NX&U&SKW>NG&JOWD?:UEDF&
N&>:@GPDBAOPNG&JOWD?:UEDF&;>GDBAON?ADBN&&?HNASP:?:UAPEDF&U&U:BGU<H?@UNG&:>:O;JN\cY&
-WPJ@E&;W\WBG&;NXY
Projekt skierowany do:
0 pkt T \PNGB& PNM& m7n& WD?PN<U& `& ;LWDFAD?E& `& UEDF:UAPJ<U& ?& SKW>& HG^AU:KE?:UAPEDF& :KA?& NDF&
:>NGJWP<Ub
5 pkt T D:& PAB\PNGB& m7n& WD?PN<U& `& ;LWDFAD?E& `& UEDF:UAPJ<U& ?& SKW>& HG^AU:KE?:UAPEDF& :KA?& NDF&
:>NGJWP<UY
-K?G?& SKW>E& HG^AU:KE?:UAPG& K:?W\NG& ;NXl :;:=E& PNG>GLP:;>KAUPGI& :;:=E& >K?GHUD?GQPNG& J:fD?CDG&
PAWJX& N& ?ASK:M:PG& >K?GHUD?G;PE\& UE>AHPNXDNG\& ? ;E;@G\W& :QUNA@EI& :;:=E& PNGH:;@:;:UAPG&
;>:LGD?PNGI&:;:=E&MEBCDG&U&W=<;@UNG&D?E&H:QUNAHD?ABCDG&>K?GBAU<U&HE;JKE\NPADBNY
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-K:BGJ@&;JNGK:UAPE&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&
terenach wiejskich.

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 - 5 pkt

10.

';><L>KADA&?&>KAD:HAUDA\N&OW=&>K?GH;NX=N:KDA\N&
w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 5 pkt

11.

pJNGKWPJ:UAPNG&U;>AKDNA&PAWD?EDNGON&J;?@ALDGPNA&
zawodowego

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 5 pkt

12.

pH?NAL&^NPAP;:UE&>KAD:HAUD<U&U&KGAON?ADBN&
>K:BGJ@<U&

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 5 pkt

9.

0KE@GKNW\&\A&&?A&?AHAPNG&?A>GUPNGPNG&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&SKW>&?PABHWBCDEDF&;NX&U&
;?D?GS<OPNG&@KWHPGB&;E@WADBN&:KA?&=G?>:QKGHPN:&U>LEPNG&PA&U;>AKDNG&;?J<L&N&>OAD<UGJ&;E;@G\W&:QUNA@E&
>:L:M:PEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDFY&0NGK:UAPNG&QK:HJ<U&U&KA\ach realizowanej interwencji na obszary
UNGB;JNG& ;>K?EBAR& =XH?NG& ?ADF:UAPNW& ;><BP:QDN& >:\NXH?E& \NA;@G\& A& U;NCY& ,GKGPE& UNGB;JNG& PAOGME&
K:?W\NGR& BAJ:& :=;?AKE& ;LA=:& ?AOWHPN:PG& ?S:HPNG& ?G& ;@:>PNG\& WK=APN?ADBN& WBX@E\& U& JOA;E^NJADBN&
DEGURBA (kategoria 3). DefiniDBA& :;<=& ?A\NG;?JALEDF& PA& @GKGPADF& UNGB;JNDF& ?S:HPNG& ?& M(GJ$*
8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*[10*\0*,=>]-2020. Zakres EFS.
0 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&&;@AP:UNC&\PNGB&PNM&8in&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wb
1 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&:H&8in&H:&6in&&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@Wb
2 pkt T :;:=E& ?A\NG;?JALG& PA& @GKGPADF& UNGB;JNDF& ;@AP:UNC& UNXDGB& PNM& 6in& H:& min& & WD?G;@PNJ<U&
projektu;
3 pkt T :;:=E& ?A\NG;?JALG& PA& @GKGPADF& UNGB;JNDF& ;@AP:UNC& UNXDGB& PNM& min& H:& kin& WD?G;@PNJ<U&
projektu.
4 pkt T :;:=E& ?A\NG;?JALG& PA& @GKGPADF& UNGB;JNDF& ;@AP:UNC& UNXDGB& PNM& kin& H:& iin& & WD?G;@PNJ<U&
projektu.
5 pkt T :;:=E&?A\NG;?JALG&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&;@AP:UNC&UNXDGB&PNM&iin&&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@WY
]AHA&;NX&D?E&UPN:;J:HAUDA&?AJLAHA&KGAON?ADBX&H?NALAf&UG&U;><L>KADE&?&>KAD:HAUDA\N&OW=&
>K?GH;NX=N:KDA\N&>K:UAH?CDE\N&H?NALAOP:QR&U&KA\ADF&/pecjalnej Strefy Ekonomicznej.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;><L>KADE
5 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;><L>KADX
]AHA&;NXI&D?E&>K:BGJ@&?AJLAHA&KGAON?ADBX&U&>NGKU;?GB&J:OGBP:QDN&;@WHN<U&>:HE>O:\:UEDF&OW=&JWK;<U&
JUAON^NJADEBPEDF&>K?ES:@:UWBCDEDF&H:&UEJ:PEUAPNA&?AU:HW&PAWD?EDNGOA&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:I&U&
KA\ADF&?AU:H<U&P:U:&U>K:UAH?:PEDF&H:&JOA;E^NJADBN&?AU:H<U&;?J:OPND@UA&?AU:H:UGS:I&?AU:H<U&
wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty ksz@ALDGPNA&?AU:H:UGS:&AO=:&@U:K?GPNA&P:UEDF&
JNGKWPJ<U&PAWD?APNA&OW=&?AU:H<UI&PA&J@<KG&UE;@X>WBG&HG^NDE@&PA&KGSN:PAOPE\&OW=&O:JAOPE\&KEPJW&
>KADE&:KA?&=KAJN&JAHK:UG&UQK<H&PAWD?EDNGON&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:Y
0 pkt. T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&U;>AKDNA&U&>:UEM;?E\&?AJresie
5 pkt T >K:BGJ@&?AJLAHA&U;>AKDNG&U&>:UEM;?E\&?AJKG;NG
]AHA&;NX&D?E&>K:BGJ@&?AJLAHA&WH?NAL&^NPAP;:UE&JAMHGS:&>KAD:HAUDE&U&UE\NAK?G&D:&PAB\PNGB&i&n&
J:;?@<U&:KSAPN?ADBN&N&>K:UAH?GPNA&>:BGHEPD?GB&>KAJ@EJN&?AU:H:UGB&OW=&>:BGHEPD?GS:&;@AMW&
zawodowego. %:&J:;?@<U&:KSAPN?ADBN&N&>K:UAH?GPNA&>KAJ@EJN&?AU:H:UGB&OW=&;@AMW&?AU:H:UGS:&PAOGME&
?AOND?ER&\Y&NPY&J:;?@E&;@E>GPHNW\I&J@<KG&:@K?E\WBC&WD?PN:UNGI&J:;?@E&?UNC?APG&?&:H=EUAPNG\&>KAJ@EJN&
OW=&;@AMW&?AU:H:UGS:&:KA?&J:;?@E&UEPASK:H?GPNA&:>NGJWPA&>KAJ@EJAP@A&OW=&;@AME;@E&W&>KAD:HAUDEY
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&?AJLAHA&WH?NALW&^NPAP;:UGS:&>KAD:HAUD<UI
5 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHA&WH?NAL&^NPAP;:Uy >KAD:HAUD<UY
Wnioskodawca zoboUNC?APE&BG;@&H:&U;JA?APNA&UG&UPN:;JW&:&H:^NPAP;:UAPNG&J:;?@<U&:KSAPN?ADBN&
N&>K:UAH?GPNA&>KAJ@EJN&?AU:H:UGB&OW=&;@AMW&?AU:H:UGS:&U&BAJNDF&?A\NGK?A&>AK@EDE>:UAR&^NPAP;:U:
pracodawca/pracodawcy.

188

!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.

+Q(-"&+"#$%$+)'(p("-+()+(fgPh-2020
)#2+!'(.'!+Qq(EDUKACJI
- !"#$%"&'(]%"#$+"#436%(2343%5/9+)%(-
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
+V(C=EB=LW>WBX;

&e()L?B<;(D;<BVd(>HA<;KDE

0IE;J;GE>

pO`()?C;=KE>(<?IW;JK>GE;(A?W;XEKIG>\B

LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Charakter kryterium
W/B

Definicja

1

2

3

4

5

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

pD?G;@PNJA\N&>K:BGJ@<U&\:SC&=ER&UELCD?PNG&:;:=E&H:K:;LGI&J@<KG&WJ:fD?ELE&89&K:J&MEDNAI&
?PABHWBCDG&;NX&U&PNGJ:K?E;@PGB&;E@WADBN&PA&KEPJW&>KADE&N&J@<KG&?&ULA;PGB&NPNDBA@EUE&DFDC&
WD?G;@PND?ER&U&J;?@ALDGPNW&N&;?J:OGPNW&N`OW=&;C&?ANP@GKG;:UAPG&W?E;JAPNG\&>:\:DE w zakresie
HNASP:?E&>:@K?G=&:KA?&UE=:KW&JNGKWPJW&N&K:H?ABW&GHWJADBN&W;@AUND?PGB&U&J:P@GJQDNG&>:@K?G=&
KGSN:PAOPGS:&OW=&O:JAOPGS:&KEPJW&>KADE&aPNG&;C&@:&:;:=E&HGOGS:UAPG&>K?G?&>KAD:HAUD<UcI&U&@E\&
:;:=E&UEJA?WBCDG&PABUNXJ;?C&OWJX&J:\>G@GPDEBPCY&

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

2KW>X&H:DGO:UC&>K:BGJ@W&;@AP:UNC&UELCD?PNG&:;:=E UEJA?WBCDG&PABUNXJ;?C&OWJX&J:\>G@GPDEBPC&
w zakresie TIK (typ pK:BGJ@W&PK&8&>J@&Ac&N&BX?EJ<U&:=DEDF&a@E>&>K:BGJ@W&PK&8&>J@&=cY

1.

2.

-K:BGJ@&;JNGK:UAPE&H:&:;<=&H:K:;LEDF

Projekt w zakresie typu nr 1 skierowany
BG;@&H:&:;<=&H:K:;LEDF&UEJA?WBCDEDF&
PABUNXJ;?C&OWJX&J:\>G@GPDEBPC&

'&>K?E>AHJW&KGAON?ADBN&;?J:OGf&BX?EJ:UEDF&?ABXDNA&J:fD?C&;NX&W?E;JAPNG\&>K?G?&WD?G;@PNJ<U&
>K:BGJ@WI&DGK@E^NJA@W&?GUPX@K?PGS:&>:@UNGKH?ABCDGS:&?H:=EDNG&:JKGQO:PGS:&>:?N:\W&=NGSL:QDN&
BX?EJ:UGB&a?S:HPNG&?&*WK:>GB;JN\&/E;@G\G\&(>N;W&0;?@ALDGPNA&)X?EJ:UGS:cY&/?J:OGPNA&BX?EJ:UG&
;C&KGAON?:UAPG&?S:HPNG&?&?AJKG;G\&:JKGQO:PE\&U&#GSWOA\NPNG&J:PJWK;W&N&UEPNJABCDE\&?&&
\9J9%&'9%7*8*&")+AG(A*+A"O(&"%H(*C+&A-G(S8&(SQ*&*6-&("#AF*P+.-)D8*36+.CAHG)(AR.*46'-6G&6*
/C.#A%&'AR.*8*.NG&"+&A*A-6)"%H(*'"*O"J"*,=>]-2020 oraz rozliczane stawkami jednostkowymi
zgodnie z ww. dokumentami.

3.

Projekt w zakresie typu nr 1 ?AJLAHA&
^:K\AOPC&:DGPX&N&DGK@E^NJADBX&
kompetencji

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

4.

'PN:;J:HAUDA&;JLAHA&PNG&UNXDGB&PNM&
jeden wniosek o dofinansowanie

Wniosek
o dofinansowanie

]G?U?SOXHPE

W przypadku kompetencji cyfrowych zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub inne formy
>:HP:;?GPNA&J:\>G@GPDBN&J:fD?CDG&;NX&DGK@E^NJA@G\&?GUPX@K?PE\&>:@UNGKH?ABCDE\&?H:=EDNG&
>K?G?&WD?G;@PNJ<U&>K:BGJ@W&:JKGQO:PEDF&J:\>G@GPDBN&DE^K:UEDF&?S:HPNG&?&?A>OAP:UAPE\N&UG&
wniosku o dofinansowanie projeJ@W&G@A>A\NI&:&J@<KEDF&\:UA&U&Wytycznych Ministra
X'T+"GJ+6)J6+9*(*[.&8.H6*8*&")+AG(A*F.'(J.+.8"'("*C.GJSC6*+&A%&.8AR.*+A"O(&"%H(*C+.R+"FD8*
operacyjnych na lata 2014-2020. /@APHAKH&UE\ASAf&HOA&J:\>G@GPDBN&NP^:K\A@ED?PEDFI&J@<KG&
>:UNPPN&:;NCSPCR&WD?G;@PNDE&>K:BGJ@W&BG;@&:JKGQO:PE&U&#GSWOA\NPNG&J:PJWK;W&?S:HPE\&
?&?ALCD?PNJNG\&PK&6&-.*\9J9%&'9%7*8*&")+AG(A*+A"O(&"%H(*C+&A-G(S8&(SQ*&*6-&("#AF*P+.-)D8*
36+.CAHG)(AR.*46'-6G&6*/C.#A%&'AR.*8*.NG&"+&A*A-6)"%H(*'"*O"J"*,=>]-2020.
/@U:K?GPNG&UAKWPJ<U&W\:MONUNABCDEDF&J:K?E;@APNG&?&H:^NPAP;:UAPNA&>K:BGJ@<U&UNXJ;?GB&OND?=NG&
'PN:;J:HAUD<UY&0KE@GKNW\&@:&;>K?EBA&@AJMG&J:\>OGJ;:U:QDN&N&;><BP:QDN&U;>AKDNA&WH?NGOAPGS:&U&
ramach jednego projektu.
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
'&>K?E>AHJW&?L:MGPNA&UNXDGB&PNM&BGHPGS:&UPN:;JW&>K?G?&BGHPGS:&'PN:;J:HAUDXI&1P;@E@WDBA&
(KSAPN?WBCDA&0:PJWK;&:HK?WDN&U;?E;@JNG&?L:M:PG&U&:H>:UNGH?N&PA&J:PJWK;&UPN:;JNY&

projektu w ramach danego konkursu

5.

-K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&D:&PAB\PNGB&e7n&
U;?E;@JNDF&:;<=&JUAON^NJWBCDEDF&;NX&H:&
:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&
UGV\NG&WH?NAL&U&J;?@ALDGPNW&N&;?J:OGPNW&
w zakresie kompetencji kluczowych: TIK
N`OW=&BX?EJN&:=DG

Wniosek
o dofinansowanie

'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:;NCSPNXDNA&:JKGQO:PEDF&U&#-(&'(&678k-2020
U;JAVPNJ<U&>K:HWJ@WY&0KE@GKNW\&\A&K<UPNGM&?A&?AHAPNG&?A>GUPNGPNG&:;:=:\&H:K:;LE\&U;>AKDNG&
U&KA\ADF&;E;@G\W&J;?@ALDGPNA&^:K\AOPGS:&OW=&>:?A^:K\AOPGS:I&U&@E\&?&WU?SOXHPNGniem
GOA;@ED?PEDF&K:?UNC?Af&aP>Y&J;?@ALDGPNG&PA&:HOGSL:QRc&U&?AJKG;NG&J:\>G@GPDBN&JOWD?:UEDFl&,10&
N`OW=&BX?EJN&:=DGY

]G?U?SOXHPE

!=LW>=E;(U>=LWB=LKIG>(?IKI>\SJBX>(iCAG<WBX;G>j
LP

Nazwa kryterium

R=SHJB(EGTB=U;KDE

Waga

Punktacja

1

2

3

4

5

1.

Projekt, w co najmniej 70%
;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&
?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&
wiejskich

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

2.

Projekt, w co najmniej 20%
;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&i7t

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 5 pkt

3.

-K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&D:&PAB\PNGB&
h7n&U;?E;@JNDF&:;<=&
JUAON^NJWBCDEDF&;NX&H:&:=BXDNA&

Wniosek
o dofinansowanie

3

0 lub 5 pkt

Definicja
6
'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:;NCSPNXDNA&:JKGQO:PEDF&U&#-(&'(&678k-6767&U;JAVPNJ<U&
>K:HWJ@WY&0KE@GKNW\&\A&K<UPNGM&?A&?AHAPNG&?A>GUPNGPNG&:=BXDNA&U;>AKDNG\&U&KA\ADF&>K:BGJ@W&SKW>&
?PABHWBCDEDF&;NX&U&;?D?GS<OPNG&@KWHPGB&;E@WADBN&:KA?&=G?>:QKGHPN:&U>LEPNG&PA&U;>AKDNG&:;<=&H:K:;LEDF&
?A\NG;?JWBCDEDF&:=;?AKE&UNGB;JNGY&0NGK:UAPNG&QK:HJ<U&U&KA\ADF&KGAON?:UAPGB&NP@GKUGPDBN&PA&:=;?AKE&
wNGB;JNG&;>K?EBAR&=XH?NG&?ADF:UAPNW&;><BP:QDN&>:\NXH?E&\NA;@G\&A&U;NCY
(;:=E&>:DF:H?CDG&?&@GKGP<U&UNGB;JNDF&PAOGME&K:?W\NGR&BAJ:&:;:=E&?A\NG;?JWBCDG&PA&:=;?AKADF&;LA=:&
?AOWHPN:PEDF&?S:HPNG&?G&;@:>PNG\&WK=APN?ADBN&WBX@E\&U&JOA;E^NJADBN&%*2p#]"&aJA@GS:KNA&m&cY&%G^NPNDBA&:;<=&
?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF&?S:HPNG&&*M(GJ$*8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*[10*\0*,=>]-2020
Zakres EFS.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&BG;@&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&s7&n&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF
5 pkt T projekt jest ;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&s7&n&H:&:;<=&?A\NG;?JALEDF&PA&@GKGPADF&UNGB;JNDF
'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:;NCSPNXDNA&:JKGQO:PEDF&U&#-(&'(&678k-6767&U;JAVPNJ<U&
produktu.
0 pkt T >K:BGJ@&PNG&BG;@&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&67&n&H:&:;<=&i7t
5 pkt - >K:BGJ@&BG;@&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&67&n&H:&:;<=&i7t
'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&UEPNJA&?&J:PNGD?P:QDN&:;NCSPNXDNA&:JKGQO:PEDF&U&#-(&'(&678k-6767&U;JAVPNJ<U&
produktu. -K?G?&:;:=E&:&PN;JNDF&JUAON^NJADBADF&K:?W\NG&;NX&:;:=E&>:;NAHABCDG&UEJ;?@ALDGPNG&PA&>:?N:\NG&H:&
1/4*%&m&ULCD?PNGI&@BY&:;:=E&?&UEJ;?@ALDGPNG\&>:H;@AU:UE\I&:;:=E&?&UEJ;?@ALDGPNG\&SN\PA?BAOPE\&:KA?&
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!"#$%&'()*'+*;*-.*/!001*[10*\0*,=>]-2020
Zakres: E6+.CAHG)(*46'-6G&*/C.#A%&'9
Wersja nr 23, GJ9%&AK*,=>L r.
:;:=E&?&UEJ;?@ALDGPNG\&>:PAHSN\PA?BAOPE\. %G^NPNDBA&>:?N:\<U&UEJ;?@ALDGPNA&a1/4*%c&?:;@ALA&?AUAK@A&
w \9J9%&'9%7*`('(GJ+"*X'T+"GJ+6)J6+9*(*[.&8.H6*8*&")+AG(A*F.'(J.+.8"'("*C.GJSC6*+&A%&.8AR.*+A"O(&"%H(*
C+.R+"FD8*.CA+"%9H'9%7*'"*O"J"*,=>]-2020 U&D?XQDN&H:@ED?CDGB&U;JAVPNJ<U&U;><OPEDF&*j/&
monitorowAPEDF&UG&U;?E;@JNDF&-KN:KE@G@ADF&1PUG;@EDEBPEDFY&/@:>NGf&W?E;JAPGS:&UEJ;?@ALDGPNA&BG;@&
:JKGQOAPE&U&HPNW&K:?>:D?XDNA&WD?G;@PND@UA&U&>K:BGJDNGY&(;:=E&>K?E;@X>WBCDG&H:&>K:BGJ@W&PAOGME&UEJA?AR&
BGHGP&KA?I&WU?SOXHPNABCD&PABUEM;?E&WJ:fD?:PE&>:?N:\&1/4*%Y
0 pkt - >K:BGJ@&&PNG&?AJLAHAI&MG&D:&PAB\PNGB&h7n&U;?E;@JNDF&:;<=&JUAON^NJWBCDEDF&;NX&H:&:=BXDNA&U;>AKDNG\&
U&KA\ADF&>K:BGJ@W&=XHC&;@AP:UNLE&:;:=E&:&PN;JNDF&JUAON^NJADBADF
5 pkt - >K:BGJ@&?AJLAHAI&MG&D:&PAB\PNGB&h7n&U;?E;@JNDF&:;<=&JUAON^NJWBCDEDF&;NX&H:&:=BXDNA&U;parciem
U&KA\ADF&>K:BGJ@W&=XHC&;@AP:UNLE&:;:=E&:&PN;JNDF&JUAON^NJADBADF
Projekt nie jest komplementarny T 0 pkt

wsparciem w ramach projektu
=XHC&;@AP:UNLE&:;:=E&:&PN;JNDF&
kwalifikacjach

4.

5.

0:\>OG\GP@AKP:QR&>K:BGJ@W

Projekt w co najmniej 20%
;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&?&
PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&

Wniosek
o dofinansowanie

1

0 - 6 pkt

Wniosek
o dofinansowanie

2

0 lub 5 pkt

Projekt jest komplementarny:
- ?&>K:BGJ@A\N&U;><L^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&WPNBPEDF&aU&@E\&U&?AJKG;NG&UEJ:K?E;@APNA&;>K?X@W&
?AJW>N:PGS:&U&KA\ADF&>K:BGJ@<U&KGAON?:UAPEDF&U&OA@ADF&677s-2015) T 1 pkt;
- >K:BGJ@&BG;@&J:\>OG\GP@AKPE&?&H?NALAPNA\N&^NPAP;:UAPE\N&?G&QK:HJ<U&ULA;PEDF&UPN:;J:HAUDE&T 2 pkt;
- projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD T 3 pkt.
'>K:UAH?GPNG&JKE@GKNW\&\A&PA&DGOW&>KG\N:UAPNG&>K:BGJ@<U&:=GB\WBCDEDF&U;>AKDNG\&SKW>E&?PABHWBCDG&;NX&
U&;?D?GS<OPNG&@KWHPGB&;E@WADBN&PA&KEPJW&>KADEY&%G^NPNDBA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&?S:HPNG&?&M(GJ$*
8G)"E'()D8*'"*C.&(.F(A*C+.HA)J6*[10*\0*,=>]-2020. Zakres EFS.
0 pkt - >K:BGJ@&&PNG&BG;@&;JNGK:UAPE&U&D:&PAB\PNGB&67n&H:&:;<=&z PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&
5 pkt -projekt w co najmniej 67n&;JNGK:UAPE&BG;@&H:&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&
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!"#$%&'()*'+*C do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*,-*.%/0"#1*'+*23345678*&*,'("*79*%&:+0%"*5678 r. &*;<='>*&?("'"?(
wersja nr 23, @A1%&:B*2018 r.

!"#!$%&'()*'+%!,'"&(-(./01*2(

RAMOWY PLAN 03&'9':((
)(43wQ4&(0+$#43_4%.(
!"#$%"&/)()#*+",(-"+.%!$/)(
RPO WO 2014-2020
3;<=>?@(%A=BC>D?<E(FAGHA?I(2CBJ>KIGL(
NIE DOTYCZY

OPOLE, /,34!*5&6789&r.

1

!"#$%&'()*'+*C do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*,-*.%/0"#1*'+*23345678*&*,'("*79*%&:+0%"*5678*+>*&*;<='>*&?("'"?(
wersja nr 23, @A1%&:B*2018 r.

2

!@MIA?N>:&NL&4 do projektu SZOOP RPO WO 2014-2020

3

!"#$%&'()*'+*5 do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

!"#!$%&'()*'+%!,'"&(-(./01*2(

)#!'3(-"+.%!$/)(3&0%6$#F&!+)'6#47(-"3%3(
)9'Q4&)_(&62$#$,4.w()("']'47($"#*,(
POZAKONKURSOWEGO W RPO WO 2014-2020
3;<=>?@(%A=BC>D?<E(FAGHA?I(2CBJ>KIGL
wersja nr 23

OPOLE, /,34!*5&6789&r.

!"#$%&'()*'+*? do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>? r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

2

HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

7

8

9

10

11

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

X;=WBVd(
docelowa

data identyfikacji

2

i

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

lp.

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*? do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>? r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23,GJ9%&AK*2018 r.

12

13

14

II :=@L;@M&678\

II :=@L;@M&678\

31.12.2015

OP VII Konkurencyjny rynek pracy
.>A?G@&CEFG&
bezrobotnych, w
tym DMRVC;L=@OK&
bezrobotnych
CGBT;<AJ&
wsparciem w
programie

1.

7.1
1Aktywizacja
. zawodowa
CEFG&
HC?CE;@BIA<A
h bez pracy
realizowana
przez PUP

Programy
aktywizacji
zawodowej
realizowanej przez
-C=>@;C=K&[L?TD<&
Pracy*

-

-

Powiatowe
[L?TD<&-L@A<

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

.>A?G@&CEFG&
DMRVC;L=@OK&
bezrobotnych
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie
.>A?G@&CEFG&?&
N>KHKMNCEHL@=NC
PA>@Y>&CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie
.>A?G@&CEFG&=&
wieku 50 lat i
=>TAKB&CGBT;<AJ&
wsparciem w
programie

3

3 118

919

154

439

HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

7

8

9

10

.>A?G@&CEFG&C&
niskich
kwalifikacjach
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie
.>A?G@&CEFG]&:;FLK&
C;L?<Y@M<&
bezzwrotne
PLCD:>&&N@&
HCDBTA>K&
D?>@M@ONCPA>&
gospodarczej
w programie
.>A?G@&Y>VL@N;F=&
powrotnych oraz
>Y>VL@N;F=&
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie
.>A?G@&CEFG&
HCE>@D@BIA<AJ co
najmniej jedno
dziecko do 6 roku
S<A>@
.>A?G@&CEFG&
HCE>@D@BIA<AJ co
najmniej jedno
dziecko
N>KHKMNCEHL@=NK&
DC&89&LC:R&S<A>@

4

11

1 581

245

17

318

6

12

13

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

X;=WBVd(
docelowa

data identyfikacji

2

i

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

lp.

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*? do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>? r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

14

HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

7

8

9

10

.>A?G@&CEFG&
bezrobotnych, w
;<Y&DMRVC;L=@OK&
bezrobotnych
CGBT;<AJ&
wsparciem w
programie

2.

7.1
Aktywizacja
zawodowa
CEFG&
HC?CE;@BIA<A
h bez pracy
realizowana
przez PUP

Programy
aktywizacji
zawodowej
realizowanej przez
-C=>@;C=K&[L?TD<&
Pracy*

-

-

Powiatowe
[L?TD<&-L@A<

21 337 426,8 21 337 426,88
8 (min
(min
951 078,24
951 078,24
max
max
4 868 381,7) 4 868 381,76)

.>A?G@&CEFG&
DMRVC;L=@OK&
bezrobotnych
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie
ND

18 136 812,8 .>A?G@&CEFG&?&
5
N>KHKMNCEHL@=NC
PA>@Y>&CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie
.>A?G@&CEFG&=&
wieku 50 lat i
=>TAKB&CGBT;<AJ&
wsparciem w
programie
.>A?G@&CEFG&C&
niskich
kwalifikacjach
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie

11

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

X;=WBVd(
docelowa

data identyfikacji

2

i

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

lp.

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*5 do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

12

13

14

1&:=@L;@M

1&:=@L;@M

31.12.2016

2 725

687

128

391

1 442

lp.

1
2

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

3

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

4

data identyfikacji

5

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

6

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

7

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

8

HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

9

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

11

203

4

304

11

X;=WBVd(
docelowa

12

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

13

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

14

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

!"#$%&'()*'+*? do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>? r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

i

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE

10

.>A?G@&CEFG]&:;FLK&
C;L?<Y@M<&
bezzwrotne
PLCD:>&&N@&
HCDBTA>K&
D?>@M@ONCPA>&
gospodarczej
w programie
.>A?G@&Y>VL@N;F=&
powrotnych oraz
>Y>VL@N;F=&
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie

.>A?G@&CEFG&
HCE>@D@BIA<AJ&AC&
najmniej jedno
dziecko do 6 roku
S<A>@

.>A?G@&CEFG&
HCE>@D@BIA<AJ&AC&
najmniej jedno
dziecko
N>KHKMNCEHL@=NK&
DC&89&LC:R&S<A>@

X?<;sGE<

3.

HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

7

8

9

7.1
Aktywizacja
zawodowa
CEFG&
HC?CE;@BIA<A
h bez pracy
realizowana
przez PUP

Programy
aktywizacji
zawodowej
realizowanej przez
-C=>@;C=K&[L?TD<&
Pracy*

-

-

Powiatowe
[L?TD<&-L@A<

25 131 305,0
0

25 131 305,00

ND

21 361
609,00

10

11

Liczba CEFG&
bezrobotnych, w
;<Y&DMRVC;L=@OK&
bezrobotnych
CGBT;<AJ&
wsparciem w
programie

2 517

.>A?G@&CEFG&
DMRVC;L=@OK&
bezrobotnych
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie

609

.>A?G@&CEFG&?&
N>KHKMNCEHL@=NC
PA>@Y>&CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie

127

.>A?G@&CEFG&=&
wieku 50 lat i
=>TAKB&CGBT;<AJ&
wsparciem w
programie

322

.>A?G@&CEFG&C&
niskich
kwalifikacjach
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie

12

1&:=@L;@M&678^LW

1 310

13

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

X;=WBVd(
docelowa

data identyfikacji

2

i

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

lp.

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*5 do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

14

1&:=@L;@M&678^LW 31.12.2017 r.

4.

HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

7

8

9

7.1
Aktywizacja
zawodowa
CEFG&

Programy
aktywizacji
zawodowej
realizowanej przez

-

-

Powiatowe
[L?TD<&-L@A<

24 667 751

24 667 751

20 967 588

8

10

11

.>A?G@&CEFG]&:;FLK&
C;L?<Y@M<&
bezzwrotne
PLCD:>&&N@&
HCDBTA>K&
D?>@M@ONCPA>&
gospodarczej
w programie

325

.>A?G@&Y>VL@N;F=&
powrotnych oraz
>Y>VL@N;F=&
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie

3

.>A?G@&CEFG&
HCE>@D@BIA<AJ&AC&
najmniej jedno
dziecko do 6 roku
S<A>@

226

.>A?G@&CEFG&
HCE>@D@BIA<AJ&AC&
najmniej jedno
dziecko
N>KHKMNCEHL@=NK&
DC&89&LC:R&S<A>@

10

.>A?G@&CEFG&
bezrobotnych, w
;<Y&DMRVC;L=@OK&
bezrobotnych

2 482

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

X;=WBVd(
docelowa

data identyfikacji

2

i

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

lp.

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*? do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>? r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

12

13

14

1&:=@L;@M&6789&LW

1&:=@L;@M&6789&
r.

31 grudnia
2018 r.

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

7

8

9

10

CGBT;<AJ&
wsparciem w
programie
.>A?G@&CEFG&
DMRVC;L=@OK&
bezrobotnych
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie
.>A?G@&CEFG&?&
N>KHKMNCEHL@=NC
PA>@Y>&CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie
.>A?G@&CEFG&=&
wieku 50 lat i
=>TAKB&CGBT;<AJ&
wsparciem w
programie
.>A?G@&CEFG&C&
niskich
kwalifikacjach
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie
.>A?G@&CEFG]&:;FLK&
C;L?<Y@M<&
bezzwrotne
PLCD:>&&N@&
HCDBTA>K&
D?>@M@ONCPA>&
gospodarczej

11

689

130

280

1 357

284

12

13

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

6

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

X;=WBVd(
docelowa

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

i

data identyfikacji

2

-C=>@;C=K&[L?TD<&
Pracy*

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

HC?CE;@BIA<A
h bez pracy
realizowana
przez PUP

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

lp.

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

!"#$%&'()*'+*5 do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

14

HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

7

8

9

10

w programie
.>A?G@&Y>VL@N;F=&
powrotnych oraz
>Y>VL@N;F=&
CGBT;<AJ&
wsparciem
w programie
.>A?G@&CEFG&
HCE>@D@BIA<AJ&AC&
najmniej jedno
dziecko do 6 roku
S<A>@
.>A?G@&CEFG&
HCE>@D@BIA<AJ&AC&
najmniej jedno
dziecko
N>KHKMNCEHL@=NK&
DC&89&LC:R&S<A>@

5.

Utworzenie przez
beneficjenta
Funduszu
_RNDRE?<]&?&:;FLKVC&
wsp>KL@NK&GTDI&
7.3
Bank
instrumenty
!@:M@D@N>K&
Gospodarst
finansowe
D?>@M@ONCPA>&
wa
RD?>KO@BIAK&
gospodarczej
Krajowego
HCS<A?K:&
ostatecznym
odbiorcom w
ramach
przedmiotowego

Bank
17.10.2016 Gospodarstwa
Krajowego

11 709 176,4
7

11 709 176,47

ND

10

Liczba
utworzonych
miejsc pracy w
ramach
9 952 800,00 udzielonych z EFS
PLCD:F=&N@&
HCDBTA>K&
D?>@M@ONCPA>&
gospodarczej

11

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

X;=WBVd(
docelowa

data identyfikacji

2

i

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

lp.

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*? do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>? r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

12

13

14

listopad 2016r.

gLRD?>K`&678aLW

gLRD?>K`&
2023r.

3

239

5

154

lp.

6.
8.3
Wsparcie
HCDY>C;F=&
ekonomii
EHCMKA?NKB

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j
?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)
HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

3
4
5
6
7
8
9

Wsparcie dla
opolskiego modelu
promocji,
upowszechniania
oraz rozwoju
sektora ekonomii
EHCMKA?NKB
ROPS w
Opolu
21.07.2014
Regionalny
(PLCDK:&
Polityki
/HCMKA?NKB&
w Opolu
2 520 000
2 520 000
ND
2 142 000

OP IX :$.,"(+*(",<K+4-D"()*&

10

-**

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

X;=WBVd(
docelowa

i

data identyfikacji

2

X?<;sGE<

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*5 do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

D?>@M@N>@

OP VIII T7#4=5()*(+.1,;4)'7(

11
12
13
14

1b&:=@L;@M&678\&
1b&:=@L;@M&678\
11&:=@L;@M&678Z&

7.

HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

7

8

9

9.1.5
Wspieramy
Programy
najlepszych
pomocy
stypendialnej

SWO WO

/@YCL?ID&
28.04.2014 'CBK=FD?;=@&
Opolskiego

1 882 353

1 882 353

ND

1 600 000

10

.>A?G@&RA?N>F=&
LK@O>?RBIA<AJ&
indywidualny
plan rozwoju
w ramach
programu

.>A?G@&CEFG&
HCAJCD?IA<AJ&
z CGE?@LF=&
wiejskich

8.

9.1.5
Wspieramy
Programy
najlepszych II
pomocy
stypendialnej

SWO WO

/@YCL?ID&
09.02.2017 'CBK=FD?;=@&
Opolskiego

1 882 353

1 882 353

ND

1 600 000

OP XI Pomoc techniczna EFS

12

.>A?G@&RA?N>F=&
LK@O>?RBIA<AJ&
indywidualny
plan rozwoju
w ramach
programu
.>A?G@&CEFG&
HCAJCD?IA<AJ&
z CGE?@LF=&
wiejskich

11

12

13

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

X;=WBVd(
docelowa

data identyfikacji

2

i

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

lp.

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*? do SZOOP RPO (EFS)
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375

111&:=@L;@M&678\

111&:=@L;@M&678\& 1b&:=@L;@M&678^

11&:=@L;@M&678^

111&:=@L;@M&678^

300

375

300

1b&:=@L;@M&6789

HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

7

8

9

9.

(P&
Priorytetowa
XI RPO WO
2014-2020

-O@N&%?>@M@`&
Pomocy
Technicznej RPO
WO 2014-2020 na
lata 2014-2015

10.

(P&
Priorytetowa
XI RPO WO
2014-2020

-O@N&%?>@M@`&
Pomocy
Technicznej RPO
WO 2014-2020 na
lata 2014-2015

11.

(P&
Priorytetowa
XI RPO WO
2014-2020

-O@N&%?>@M@`&
Pomocy
Technicznej RPO
WO 2014-2020 na
lata 2014-2015

IZ RPO WO
2014-2020

2015-0629

IZ RPO WO
2014-2020

12 703 025,2
0

IZ RPO WO
2014-2020

2015-0629

IP RPO WO
2014-2020 OCRG

3 191 257,38

IZ RPO WO
2014-2020

2015-0629

IP RPO WO
2014-2020 WUP

1 756 381,00

10

11

12

13

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

X;=WBVd(
docelowa

data identyfikacji

2

i

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

lp.

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*5 do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. &*CDE'B*&F("'"F(
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12.

13.

14.

HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

7

8

9

(P&
Priorytetowa
XI RPO WO
2014-2020

-O@N&%?>@M@`&
Pomocy
Technicznej RPO
WO 2014-2020 na
2016 rok

-O@N&%?>@M@`&
Priorytetowa
Pomocy
XI RPO WO
Technicznej RPO
2014-2020
WO 2014-2020 na
2016 rok

(P&
Priorytetowa
XI RPO WO
2014-2020

-O@N&%?>@M@`&
Pomocy
Technicznej RPO
WO 2014-2020 na
2016 rok

IZ RPO WO
2014-2020

2015-0629

IZ RPO WO
2014-2020

9 687 000,35

IZ RPO WO
2014-2020

2015-0629

IP RPO WO
2014-2020 OCRG

3 321 999,97

IZ RPO WO
2014-2020

2015-0629

IP RPO WO
2014-2020 WUP

6 129 881,00

14

10

11

12

13

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

X;=WBVd(
docelowa

data identyfikacji

2

i

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

lp.

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*? do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>? r. &*CDE'B*&F("'"F(
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HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

7

8

9

15.

(P&
Priorytetowa
XI RPO WO
2014-2020

-O@N&%?>@M@`&
Pomocy
Technicznej RPO
WO 2014-2020 na
2017 rok

16.

(P&
Priorytetowa
XI RPO WO
2014-2020

-O@N&%?>@M@`&
Pomocy
Technicznej RPO
WO 2014-2020 na
2017 rok

(P&
Priorytetowa
17.
XI RPO WO
2014-2020

-O@N&%?>@M@`&
Pomocy
Technicznej RPO
WO 2014-2020 na
2017 rok

(P&
Priorytetowa
18.
XI RPO WO
2014-2020

-O@N&%?>@M@`&
Pomocy
Technicznej RPO
WO 2014-2020 na
2018 rok

IZ RPO WO
2014-2020

2016-0411

IZ RPO WO
2014-2020

12 750
000,00

IZ RPO WO
2014-2020

2016-0411

IP RPO WO
2014-2020 OCRG

3 527 500,00

IZ RPO WO
2014-2020

2016-0411

IP RPO WO
2014-2020 WUP

6 436 375,00

IZ RPO WO
2014-2020

2017-0620

IZ RPO WO
2014-2020

12 240
714,00

10

11

12

13

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

X;=WBVd(
docelowa

data identyfikacji

2

i

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

lp.

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*5 do SZOOP RPO (EFS)
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HAcL(C=BD><W(i$k&k60j

?I;KBX;GL(X<J;H(,%(
(PLN)

6

7

8

9

(P&
Priorytetowa
19.
XI RPO WO
2014-2020

-O@N&%?>@M@`&
Pomocy
Technicznej RPO
WO 2014-2020 na
2018 rok

(P&
Priorytetowa
20.
XI RPO WO
2014-2020

-O@N&%?>@M@`&
Pomocy
Technicznej RPO
WO 2014-2020 na
2018 rok

IZ RPO WO
2014-2020

2017-0620

IP RPO WO
2014-2020 OCRG

3 727 250,00

IZ RPO WO
2014-2020

2017-0620

IP RPO WO
2014-2020 WUP

6 495 951,00

10

11

12

13

identyfikacji termin
I;<BlKI>GE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok)

?I;KBX;G;(X;=WBVd(
<B?IWSX(
kwalifikowalnych
(PLN)

5

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
=BICBKIbKE;(=>;aEI;KDE(
projektu
i<X;=W;JkUE>?EZK(B=;I(
rok) w dniu
przewidywany

?I;KBX;G;(K;J<BXEW;(
X;=WBVd(C=BD><WA(i-16j

4

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
IJBc>GE;(XGEB?<A(
o dofinansowanie
i<X;=W;Jk(UE>?EZK(B=;I(
rok)

CBHUEBW8(<WS=L(YbHIE>(
XGEB?<BH;XKZ

3

X;=WBVd(
docelowa

data identyfikacji

2

i

CBHUEBW(I\J;?I;DZKL

1

I;<J;H;G>(>T><WL(
C=BD><WA(XL=;cBG>(
X?<;sGE<;UE
X?<;sGE<

WLWAJ(aAY(I;<=>?(
projektu

lp.

GAU>=(HIE;J;GE;(
aAY(CBHHIE;J;GE;

!"#$%&'()*'+*? do SZOOP RPO (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>? r. &*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.
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c&'N>CE:>&C&DCd>N@NEC=@N>K&HLCBK:;F=&DO@&HCE?A?KVFON<AJ&-[-&?N@BDRBI&E>T&=&'CBK=FD?:>Y&[L?TD?>K&-L@A<&=&(HCORW
** '&L@Y@AJ&HLCBK:;R&HC?@:CN:RLEC=KVC&LK@O>?C=@NKVC&=&L@Y@AJ&D?>@M@N>@&9WX&N>K&GTDI&VKNKLC=@NK&=E:@eN>:> programowe. IZRPO WO 2014-6767&C:LKPO>&=E:@eN>:>&HCYCAN>A?K&N@&HC?>CY>K&HLCBK:;RW
i

,@GKO@&?@=>KL@&=<MIA?N>K&=E:@eN>:>&HLCDR:;RW&'E:@eN>:>&LK?RO;@;R&GK?HCPLKDN>KVC&CDHC=>@D@BIAK&HLCBK:;CY&HC?@:CN:RLEC=<Y&RBT;C =&?@MIA?N>:R&NL&6&W"NAO"*8G)"E'()D8*+A&6OJ"J6*NA&C.P+A-'(AR.*(*C+.-6)J6*-O"*-&("#"K*(*C.--&("#"K*[10*
WO 2014-2020.
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!"#!$%&'()*'+%!,'"&(-(./01*2(

1&2$'()#0'$!/)(
KWALIFIKOWALNYCH
RPO WO 2014-2020
3;<=>?@(%A=BC>D?<E(FAGHA?I(2CBJ>KIGL(
wersja nr 23

OPOLE, /,34!*5&6789&r.

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

.N;@A& ;@AP:UN& W;?D?GS<L:UNGPNG& UAKWPJ<U& N& >K:DGHWK& H:@ED?CDEDF& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U&
>K:BGJ@<U& U;><L^NPAP;:UAPEDF& U& KA\ADF& #GSN:PAOPGS:& -K:SKA\W& (>GKADEBPGS:& ':BGU<H?@UA& (>:O;JNGS:&
na lata 2014-6767&:JKGQO:PEDF&U&'E@ED?PEDF&oNPN;@KA&1P^KA;@KWJ@WKE&N&#:?U:BW& w zakresie )8"O(T().8"O'.P%(*
89-"J)D8* 8* ramach 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* [.&8.H6* [AR(.'"O'AR.I* 36+.CAHG)(AR.* 46'-6G&6* /C.#A%&'AR.*
.+"&*46'-6G&6*/CDH'.P%(*na lata 2014-2020, zwanych dalej Wytycznymi.
0UAON^NJ:UAOP:QR& UEHA@J<U& >:HHAUAPA& BG;@& UPNJONUGB& APAON?NG& ?AK<UP:& PA& G@A>NG& :DGPE& UPN:;JW&
:& H:^NPAP;:UAPNGI& U& @KAJDNG& KGAON?ADBN& >K:BGJ@WI& BAJ& K<UPNGM& U& @KAJDNG& J:P@K:ON& N& >:& ?AJ:fD?GPNW& KGAON?ADBN&
projektu. 'AKWPJNG\& W?PAPNA& UEHA@J<U& ?A& JUAON^NJ:UAOPG& BG;@& =G?>:QKGHPNG& NDF& U;JA?APNG& UG& UPN:;JW&
o dofinansowaniea tym samym w umowie o dofinansowanie.
!S:HPNG&?&>J@Y&s&K:?H?NALW&k&Wytycznych IZ RPO WO 2014-6767&\:MG&W;@AP:UNR&=AKH?NGB&;?D?GS<L:UG&
warunki i procedWKE&H:@ED?CDG&JUAON^NJ:UAOP:QDN&UEHA@J<U&HOA&>K:BGJ@<U&U;><L^NPAP;:UAPEDF&U&KA\ADF&#-(&
WO 2014-6767Y& 4GOG\& PNPNGB;?GB& ON;@E& BG;@& :JKGQOGPNG& UAKWPJ<U& JUAON^NJ:UAPNA& UEHA@J<U& U& >K:BGJ@ADF&
U;><L^NPAP;:UAPEDF&?&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:Y&
+V(C=EB=LW>towa

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

7.1 "J@EUN?ADBA&?AU:H:UA&:;<=&>:?:;@ABCDEDF&=G?&>KADE&realizowana przez PUP

-BHHIE;J;GE>((

M
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& W& =GPG^NDBGP@A& T ?A\<UNGPNA& H:&
20 tys. PLN netto.
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
Rozliczanie
XLH;W<SX(X(=;U;K[( 4. Zgodnie z Us@AUC&-KAU:&!A\<UNGf&-W=OND?PEDF.
5. 0:;?@E& >:QKGHPNG& T ;@AUJC& KED?AL@:UC& PNG& UEM;?C& PNM& m& n& kwoty przyznanej ze
projektu
QK:HJ<U& jWPHW;?W& -KADE& aj-c& =XHCDEDF& H:& HE;>:?EDBN& ;A\:K?CHW& U:BGU<H?@UA&
PA&KGAON?ADBX&?AHAf&U;><L^NPAP;:UAPEDF&?&*j/&N&j-Y
6. 'GHLWS& JU:@E& KED?AL@:UGB& T uproszc?:PG& ^:K\E& K:?OND?APNA& UEHA@J<U& \ABC&
?A;@:;:UAPNG& BGHEPNG& H:& J:;?@<U& >:QKGHPNDF& K:?OND?APEDF& KED?AL@G\& H:&
UE;:J:QDN&N&?AJKG;W&:JKGQOonego w art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N w:
-

Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
Pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y)

2IKI>\SJBX>(XLHatki
kwalifikowalne
oraz
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/ ! 'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U&^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&jWPHW;?W&
CBHHIE;J;GE;
Pracy w ramach pK:SKA\<U& operacyjnych U;><L^NPAP;:UAPEDF& ?& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&PA&OA@A&678k&T 2020 oraz
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& ramach Europejskiego
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020.
!X;aETE<BX;aGBVd(
Rodzaj i przeznaczenie:
XLH;W<SX(
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
w projektach
3
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wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.

BYDbWLK[(CBUBKZ(
publicznZ

"

"
"

;W=;EHN:UAPNG& ?A@KWHPNGPNA& >KAD:UPNJ<U& & ?PABHWBCDEDF& ;NX& U ;?D?GS<OPNG&
PNGJ:K?E;@PGB&;E@WADBNI&>KAD:UPNJ<U&?PABHWBCDEDF&;NX&U&=AKH?:&PNGJ:K?E;@PGB&
;E@WADBN&:KA?&>KAD:UPNJ<U&PNG>GLP:;>KAUPEDFI
H:>:;AMGPNG&OW=&UE>:;AMGPNG&;@AP:UN;JA&>KADEI
=G??UK:@PC&>:\:D&^NPAP;:UC&PA&K:?>:D?XDNG&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBI

pomoc publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia.
Unijna i krajowa podstawa prawna:

-

1) #:?>:K?CH?GPNG& J:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis.
2) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA& 8s& D?GKUDA& 678kKY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu.
3) #:?>:K?CH?GPNG& oNPN;@KA& -KADE& N& -:ON@EJN& />:LGD?PGB& ?& HPNA& 6k& D?GKUDA& 678kKY&
U& ;>KAUNG& :KSAPN?:UAPNA& >KAD& NP@GKUGPDEBPEDF& N& K:=<@& >W=OND?PEDF& :KA?
BGHP:KA?:UGB& KG^WPHADBN& J:;?@<U& ?& @E@WLW& :>LAD:PEDF& ;JLAHGJ& PA& W=G?>NGD?GPNA&
;>:LGD?PG&(Dz.U. z 2014 poz. 864).
4) #:?>:K?CH?GPNG& oNPN;@KA& -KADE& N& -:ON@EJN& />:LGD?PGB& ?& HPNA& 6m& JUNG@PNA&
2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy re^WPHADBN& J:;?@<U&
UE>:;AMGPNA&OW=&H:>:;AMGPNA&;@AP:UN;JA& >KADE&HOA&;JNGK:UAPGS:&=G?K:=:@PGS:&
oraz przyznawania QK:HJ<U& PA& >:HBXDNG& H?NALAOP:QDN& gospodarczej (Dz.U. z 2015
poz. 87k8&?&><VPY&?\Y).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!

!

Stawki jednostkowe

p;@AUC& ?& HPNA& 67& JUNG@PNA& 677kKY& :& >K:\:DBN& ?A@KWHPNGPNA& N& NP;@E@WDBADF& KEPJW&&&&&&&&&&&&
pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&>K:BGJ@<U&^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&jWPHW;?W&
-KADE& U& KA\ADF& >K:SKA\<U& :>GKADEBPEDF& U;><L^NPAP;:UAPEDF& ?& *WK:>GB;JNGS:&
Funduszu />:LGD?PGS:&PA&OA@A&678k&T 2020 oraz
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& ramach Europejskiego
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&Pa lata 2014 T 2020.

Nie dotyczy

4

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

+V(C=EB=LW>WBX;(
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0IE;J;GE>

7.2 "J@EUN?ADBA&?AU:H:UA&:;<=&>:?:;@ABCDEDF&=G?&>KADE&

-BHHIE;J;GE>((

M
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& W& =GPG^NDBGP@A& T ?A\<UNGPNA& H:&
67&@E;Y&?L&PG@@:Y
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. !S:HPNG& ?& p;@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl
Rozliczanie
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
=G?>:QKGHPNDF1 H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
projektu
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 15% kosz@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
6. Projekty o UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&
KED?AL@:UEDFY
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N&U:
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
kwalifikowalne
!
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
w projektach
BYDbWLK[(CBUBKZ(
publicznZ

Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& U& :=;?AK?G& KEPJW& >KADE& PA& OA@A& 678k& T
2020,
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020.
Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
" ;W=;EHN:UAPNG& ?A@KWHPNGPNA& >KAD:UPNJ<U& & ?PABHWBCDEDF& ;NX& U ;?D?GS<OPNG&
PNGJ:K?E;@PGB&;E@WADBNI&>KAD:UPNJ<U&?PABHWBCDEDF&;NX&U bardzo niekorzystnej
;E@WADBN&:KA?&>KAD:UPNJ<U&PNG>GLP:;>KAUPEDFI
" H:>:;AMGPNG&OW=&UE>:;AMGPNG&;@AP:UN;JA&>KADEI
- pomoc publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia.
1) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& U sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

1

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
2
Jw.
3
Jw.
4
Jw.

5

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.

de minimis.
2) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA& 8s& D?GKUDA& 678kKY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1).
3) #:?>:K?CH?GPNG& oNPN;@KA& 1P^KA;@KWJ@WKE& N& #:?U:BW& ?& HPNA& 76& ON>DA& 678iKY& & U&
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach
>K:SKA\<U&:>GKADEBPEDF&^NPAP;:UAPEDF&?&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&
na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!

!

Stawki jednostkowe

p;@AUC& ?& HPNA& 67& JUNG@PNA& 677kKY& :& >K:\:DBN& ?A@KWHPNGPNA& N& NP;@E@WDBADF& KEPJW&&&&&&&&&&&&&&&
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\.) oraz
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& U& :=;?AK?G& rynku pracy na lata 2014 T
2020,
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020.

Nie dotyczy

6

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23,GJ9%&AK*2018 r.
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7.3 !AJLAHAPNG&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GB

-BHHIE;J;GE>((

M
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& W& =GPG^NDBGP@A& T ?A\<UNGPNA& H:&
67&@E;Y&?L&PG@@:Y
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. !S:HPNG& ?& p;@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=Oicznych T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T w przypAHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF7 >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKednich T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF8 >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
6. -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&
KED?AL@:UEDFY

Rozliczanie
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
projektu

Do UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N&U:
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
kwalifikowalne
!
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
w projektach
BYDbWLK[(CBUBKZ(
publicznZ

5

Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& U& :=;?AK?G& KEPJW& >KADE& PA& OA@A& 678k& T
2020,
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
FWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020.
Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
" =G??UK:@PC&>:\:D&^NPAP;:UC&PA&K:?>:D?XDNG&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBI
" >:JKEDNG& J:;?@<U& H:KAH?@UA& OW=& NPPEDF& W;LWS& :& DFAKAJ@GK?G& H:KAHD?E\&
U;>NGKABCDEDF&K:?U<B&>K?GH;NX=N:KDEI
" @U:K?GPNG& J:K?E;@PEDF& UAKWPJ<U& HOA& K:?U:BW& >K?GH;NX=N:KD?:QDN& >K?E&
UEJ:K?E;@APNW&NP;@KW\GP@<U&finansowych.
1) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& U sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
6
Jw.
7
Jw.
8
Jw.

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.

de minimis.
2) #:?>:K?CH?GPNG&oNPN;@KA&1P^KA;@KWJ@WKE&N&#:?U:BW&?&HPNA&76&ON>DA&678iKY w sprawie
udzielania pomocy de minimis :KA?& >:\:DE& >W=OND?PGB& U& KA\ADF& >K:SKA\<U&
:>GKADEBPEDF& ^NPAP;:UAPEDF& ?& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& PA& OA@A&
2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!

!

Stawki jednostkowe

p;@AUC& ?& HPNA& 67& JUNG@PNA& 677kKY& :& >K:\:DBN& ?A@KWHPNGPNA& N& NP;@E@WDBADF& KEPJW&&&&&&&&&&&&&&&
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& U& :=;?AK?G& KEPJW& >KADE& PA& OA@A& 678k& T
2020,
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020.

Nie dotyczy

8

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23,GJ9%&AK*2018 r.

+V(C=EB=LW>WBX;(
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7.4 'EHLWMGPNG&AJ@EUP:QDN&?AU:H:UGB

-BHHIE;J;GE>((

M
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& W& =GPG^NDBGP@A& T ?A\<UNGPNA& H:&
67&@E;Y&?L&PG@@:Y
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
od 67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. !S:HPNG& ?& p;@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF1 >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
be?>:QKGHPNDF11 >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF1 >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
6. -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&
KED?AL@:UEDFY

Rozliczanie
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
projektu

%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N&U:
- Ustawie z dnia 27 ;NGK>PNA& 677k& KY& :& QUNAHD?GPNADF& :>NGJN& ?HK:U:@PGB&
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDF&a%?YpY 2017 poz. 8sem&?&><VPY&?\Y) oraz
kwalifikowalne
- 'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXR&?&WH?NALG\&QK:HJ<U&*WK:>GB;JNGS:&
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&?HK:UNA&PA lata 2014-2020,
CBHHIE;J;GE;
- 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020.
wLAQDNUE\&#GSN:PAOPE\&-K:SKA\NG&!HK:U:@PE\13,
Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc na szkolenia,
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
" >:JKEDNG& J:;?@<U& WD?G;@PND@UA& U& ;?J:OGPNW& >K?GH;NX=N:KDE& OW=& >GK;:PGOW&
>K?GH;NX=N:K;@UA&HGOGS:UAPGS:&PA&szkolenie.
1) #:?>:K?CH?GPNG& J:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA&
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
w projektach
BYDbWLK[(CBUBKZ(
publicznZ

9

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
10
Jw.
11
Jw.
12
Jw.
13
%:@ED?E& >K:BGJ@<U& ?& ?AJKG;Wl& >K:^NOAJ@EJN& KAJA& ;?EBJN& \ADNDEI& KGFA=NON@ADBN& \GHED?PGB& WLA@UNABCDGB& >:UK<@& H:& >KADEI&
eON\NP:UAPNA&?HK:U:@PEDF&D?EPPNJ<U&KE?EJA&U&\NGB;DW&>KADEY

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).
2) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA& 8s& D?GKUDA& 678k& KY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1).
3) R:?>:K?CH?GPNA&oNPN;@KA&1P^KA;@KWJ@WKE&N&#:?U:BW&?&HPNA&6&ON>DA&678i&KY&U&;>KAUNG&
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach
operacyjnych finansowanych z *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& PA& OA@A&
2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

Stawki jednostkowe

p;@AUC& ?& HPNA& 6s& ;NGK>PNA& 677k& KY& :& QUNAHD?GPNADF& :>NGJN& ?HK:U:@PGB&
^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDF&aDz. U.2017 poz. 8sem&?&><VPY zm.) oraz
- 'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXR&?&WH?NALG\&QK:HJ<U&*WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&?HK:UNA&PA&OA@A&678k-2020,
! 'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
Funduszu Rozwoju #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020.
!

Nie dotyczy
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23,GJ9%&AK*2018 r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

VII Konkurencyjny rynek pracy
7.5 /?J:OGPNAI&H:KAH?@U:&HOA&>K?GH;NX=N:KD<U&N&>KAD:UPNJ<U&>K?GH;NX=N:K;@U&:KA?&
0IE;J;GE>
AHA>@ADEBP:QR&>K?GH;NX=N:K;@U
-BHHIE;J;GE>((
M
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& W& =GPG^NDBGP@A& T ?A\<UNGPNA& H:&
67&@E;Y&?L&PG@@:Y
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. !S:HPNG& ?& p;@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=Oicznych T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl
Rozliczanie
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
=G?>:QKGHPNDF1 H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
projektu
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF1 >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF1 >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y -.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF17 >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
6. -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&
KED?AL@:UEDFY
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N&U:
! p;@AUNG&?&HPNA&6&ON>DA&677kKY&:&;U:=:H?NG&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GB&aDz.U. 2016
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
poz. 896e&?&><VPY&?\Y) oraz
kwalifikowalne
- 'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXR&?&WH?NALG\&QK:HJ<U&*WK:>GB;JNGS:&
w =;U;K[(HIE;J;GE;/
jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& U& :=;?AK?G& >K?E;@:;:UAnia przedsiX=N:KD<U
CBHHIE;J;GE;
N&>KAD:UPNJ<U&H:&?\NAP&PA&OA@A&678k&T 2020,
- 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k T 2020.
Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
!X;aETE<BX;aGBVd(
" ;W=;EHN:UAPNG& ?A@KWHPNGPNA& >KAD:UPNJ<U& ?PABHWBCDEDF& ;NX& U ;?D?GS<OPNG&
XLH;W<SX(
PNGJ:K?E;@PGB&;E@WADBNI&>KAD:UPNJ<U&?PABHWBCDEDF&;NX w bardzo niekorzystnej
w projektach
;E@WADBN&:KA?&>KAD:UPNJ<U&PNG>GLP:;>KAUPEDFI
BYDbWLK[(CBUBKZ(
" szkolenia i doradztwo,
publicznZ
- >:\:D& >W=OND?PAI& U& @E\& \YNPYl& PA& ;?J:OGPNAI& W;LWSN& H:KAHD?G& N subsydiowanie
zatrudnienia.
14

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
15
Jw.
16
Jw.
17
Jw.

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.

1) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& U 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) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA& 8s& D?GKUDA& 678k& KY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1).
3) #:?>:K?CH?GPNG&oNPN;@KA&1P^KA;@KWJ@WKE&N&#:?U:BW&?&HPNA&6&ON>DA&678i&KY&U&;>KAUNG&
udzielania pomocy de minimis :KA?& >:\:DE& >W=OND?PGB& U& KA\ADF& >K:SKA\<U&
operacyjnych finansowanych z *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& PA& OA@A&
2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l
p;@AUC& ?& HPNA& 67& JUNG@PNA& 677kKY& :& >K:\:DBN& ?A@KWHPNGPNA& N& NP;@E@WDBADF& KEPJW&&&&&&&&&&&&&&&
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y) oraz
- 'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXR&?&WH?NALG\&QK:HJ<U&*WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& U& :=;?AK?G& >K?E;@:;:UAPNA& >K?GH;NX=N:KD<U
N&>KAD:UPNJ<U&H:&?\NAP&PA&OA@A&678k&T 2020,
! Wytycznymi w ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020.
!

Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

Stawki jednostkowe

Nie dotyczy
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23,GJ9%&AK*2018 r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

VII Konkurencyjny rynek pracy

0IE;J;GE>

7.6 2:H?GPNG&MEDNA&>KEUA@PGS:&N&?AU:H:UGS:

-BHHIE;J;GE>((

M
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& W& =GPG^NDBGP@A& T ?A\<UNGPNA& H:&
67&@E;Y&?L&PG@@:Y
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. !S:HPNG& ?& p;@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& Publicznych T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF18 H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T w pK?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF1 >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF 1 >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
6. -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&
KED?AL@:UEDFY

Rozliczanie
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
projektu

Do UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N&U:
Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& U& :=;?AK?G& KEPJW& >KADE& PA& OA@A& 678k& T
2020,
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
Fundu;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020.
Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
" subsydiowanie ?A@KWHPNGPNA& >KAD:UPNJ<U& ?PABHWBCDEDF& ;NX& U ;?D?GS<OPNG&
PNGJ:K?E;@PGB&;E@WADBNI&>KAD:UPNJ<U&?PABHWBCDEDF&;NX&U bardzo niekorzystnej
;E@WADBN&:KA?&>KAD:UPNJ<U&PNG>GLP:;>KAUPEDFI
" H:>:;AMGPNG&N&UE>:;AMGPNG&;@AP:UN;JA&>KADE,
- >:\:D& >W=OND?PAI& U& @E\& \YNPYl& PA& ;?J:OGPNAI& W;LWSN& H:KAHD?G& N subsydiowanie
zatrudnienia.
1) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& U sprawie

!
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
kwalifikowalne
!
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
w projektach
BYDbWLK[(CBUBKZ(
publicznZ

18

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
19
Jw.
20
Jw.
21
Jw.

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.

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) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA& 8s& D?GKUDA& 678k& KY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1).
3) #:?>:K?CH?GPNG&oNPN;@KA&1P^KA;@KWJ@WKE&N&#:?U:BW&?&HPNA&6&ON>DA&678i&KY&&U&;>KAUNG&
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej U& KA\ADF& >K:SKA\<U&
operacyjnych finansowanych z *WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&PA&OA@A&678k2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l
!
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!

!

Stawki jednostkowe

p;@AUC& ?& HPNA& 67& JUNG@PNA& 677kKY& :& >K:\:DBN& ?A@KWHPNGPNA& N& NP;@E@WDBADF& KEPJW&&&&&&&&&&&&&&&
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& U& :=;?AK?G& KEPJW& >KADE& PA& OA@A& 678k& T
2020,
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
Funduszu Rozwoju #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020.

Nie dotyczy
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23,GJ9%&AK*2018 r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

VIII 1P@GSKADBA&;>:LGD?PA

0IE;J;GE>

8.1 %:;@X>&H:&UE;:JNGB&BAJ:QDN&W;LWS&?HK:U:@PEDF&N&;>:LGD?PEDF

-BHHIE;J;GE>((

M

Rozliczanie
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
projektu

1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& W& =GPG^NDBGP@A& T ?A\<UNGPNA& H:&
67&@E;Y&?L&PG@@:Y
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. Zgodnie z ?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. !S:HPNG& ?& p;@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g,
6. ProBGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&
KED?AL@:UEDFY
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N&U:

! Ustawie ?&HPNA&e&D?GKUDA&6788K&:&U;>NGKAPNW&K:H?NPE&N&;E;@G\NG&>NGD?E&?A;@X>D?GB&&&&
(t.j. Dz. UY&?&678s&KY&>:?Y&hes&?&><VPY&?\Y) ,
! p;@AUNG&?&HPNA&86&\AKDA&677k&KY&:&>:\:DE&;>:LGD?PGB&(Dz.U. 2016, poz. 930 ?&><VPY&
zm.) 7,
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
! p;@AUNG& ?& HPNA& 6s& ;NGK>PNA& 677k& KY& :& QUNAHD?GPNADF& :>NGJN& ?HK:U:@PGB&
kwalifikowalne
^NPAP;:UAPEDF&?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDF&aDz. U.2017 poz. 8sem&?&><VPY&?\Y) 8,
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
- Wytycznych w zakresie KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXR&U&:=;?AK?G&ULCD?GPNA&;>:LGD?PGS:&
CBHHIE;J;GE;
N& ?UAOD?APNA& W=<;@UA& ?& UEJ:K?E;@APNG\& QK:HJ<U& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W&
/>:LGD?PGS:&N&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS: ,
- 'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXR&?&WH?NALG\&QK:HJ<U Europejskiego
jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&?HK:UNA&PA&OA@A&678k-2020 ,
- 'LAQDNUE\&#GSN:PAOPE\&-K:SKA\NG&!HK:U:@PE\ 1,
- 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
22

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
23
Jw.
24
Jw.
25
Jw.
26
%:@ED?E&>K:BGJ@<U&?&?AJKG;W&U;>AKDNA&K:H?NPE&N&>NGD?E&?A;@X>D?GBY
27
%:@ED?E&>K:BGJ@<U&?&?AJKG;W&U>AKDNA&HOA&:;<=&PNG;A\:H?NGOPEDFY
28
%:@ED?E&>K:BGJ@<U&?&?AJKG;W&W;LWS&?HK:U:@PEDFY
29
%:@ED?E&>K:BGJ@<U&?&?AJKG;W&W;LWS&;>:LGD?PEDFY
30
%:@ED?E&>K:BGJ@<U&?&?AJKG;W&W;LWS&?HK:U:@PEDFY
1

A".59%5'#$"0&-./2'%'%3-$&(6',%1383B'%3#")1&@30>959='9="$")"7'9521:1%3950457'"$3%''"#1&-1'43,'73.->'1',%1&9-1&7

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.

!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
w projektach
BYDbWLK[(CBUBKZ(
publicznZ

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu S>:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020,
! 'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:Qci szans i niedyskryminacji, w tym
dostXpnoQDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:Qci szans kobiet
i mXMczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc na szkolenia,
- >:\:D&HG&\NPN\N;I&U&@E\&\YNPY&PAl&>:JKEDNG&J:;?@<U&WD?G;@PND@UA&U&;?J:OGPNW&
>K?GH;NX=N:KDE&OW=&>GK;:PGOW&>K?GH;NX=N:K;@UA&delegowanego na szkolenie.
1) #:?>:K?CH?GPNG& J:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678mKY&
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) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA& 8s& D?GKUDA& 678kKY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1).
3) #:?>:K?CH?GPNA& oNPN;@KA& 1P^KA;@KWJ@WKE& N& #:?U:BW& ?& HPNA& 6& ON>DA& 678iKY
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach
:>GKADEBPEDF& ^NPAP;:UAPEDF& ?& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& PA& OA@A&
2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).

Wydatki w KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l
! p;@AUC&?&HPNA&e&D?GKUDA&6788K&:&U;>NGKAPNW&K:H?NPE&N&;E;@G\NG&>NGD?E&?A;@X>D?GB&&
(t.j. Dz. UY&?&678s&KY&>:?Y&hes&?&><VPY&?\Y) ,
! p;@AUC&?&HPNA&86&\AKDA&677k&KY&:&>:\:DE&;>:LGD?PGB&aDz.U. 2016, poz. 930 ?&><VPY&
zm.) ,
! p;@AUC&?&HPNA&6s&;NGK>PNA&677k&KY&:&QUNAHD?GPNADF&:>NGJN&?HK:U:@PGB&^NPAP;:UAPEDF&
?G&QK:HJ<U&>W=OND?PEDF&aDz. U.2017 poz. 8sem&?&><VPY&?\Y) ,
! 'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXR&U&:=;?AK?G&ULCD?GPNA&;>:LGD?PGS:&
N& ?UAOD?APNA& W=<;@UA& ?& UEJ:K?E;@APNG\& QK:HJ<U& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W&
/>:LGD?PGS:&N&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS: ,
Wydatki
niekwalifikowalne
! 'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXR&?&WH?NALG\&QK:HJ<U&*WK:>GB;JNGS:&
w ramach dIE;J;GE;/
jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&?HK:UNA&PA&OA@A&678k-2020 ,
CBHHIE;J;GE;
! -K:SKA\G\& ?A>:=NGSAPNA& DF:K:=:\& DEUNON?ADEBPE\& U& KA\ADF& PAHUASNI& :@EL:QDN&&&&
N&DWJK?EDE&UQK<H&\NG;?JAfD<U&U:BGU<H?@UA&:>:O;JNGS: 7,
! Programem poprawy :>NGJN& PAH& \A@JC& N& H?NGDJNG\I& U& KA\ADF& -K:SKA\W& //%&&&&&&&&&&&&&&&&
U&U:BGU<H?@UNG&:>:O;JN\&H:&6767&K:JW&q(>:O;JNG&HOA&#:H?NPEd38,
! 'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundu;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020,
! 'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:Qci szans i niedyskryminacji,
w tym dostXpnoQDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:Qci szans
kobiet i mXMczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
32

%:@ED?E&>K:BGJ@<U&?&?AJKG;W&U;>AKDNA&K:H?NPE&N&>NGD?E&?A;@X>D?GBY
%:@ED?E&>K:BGJ@<U&?&?AJKG;W&U>AKDNA&HOA&:;<=&PNG;A\:H?NGOPEDFY
34
%:@ED?E&>K:BGJ@<U&?&?AJKG;W&W;LWS&?HK:U:@PEDFY
35
%:@ED?E&>K:BGJ@<U&?&?AJKG;W&W;LWS&;>:LGD?PEDFY
36
%:@ED?E&>K:BGJ@<U&?&?AJKG;W&W;LWS&?HK:U:@PEDFY&
37
%:@ED?E&>K:BGJ@<U ?&?AJKG;W&W;LWS&?HK:U:@PEDF&aDF:K<=&DEUNON?ADEBPEDF&T PAHUASNI&:@EL:QDN&N&DWJK?EDEcY
38
%:@ED?E&>K:BGJ@<U&?&?AJKG;W&W;LWS&?HK:U:@PEDF&a:>NGJi PAH&\A@JC&N&H?NGDJNG\cY
33
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

Stawki jednostkowe

Nie dotyczy

17

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23,GJ9%&AK*2018 r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

VIII 1P@GSKADBA&;>:LGD?PA

0IE;J;GE>

8.2 'LCD?GPNG&;>:LGD?PG

-BHHIE;J;GE>((

M
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& W& =GPG^NDBGP@A& T ?A\<UNGPNA& H:&
67&@E;Y&?L&PG@@:Y
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. Zgodnie z Us@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UC:
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF 1 >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
6. -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&
ryczaL@:UEDF.

Rozliczanie
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
projektu

%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N w:
Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y) oraz
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E( ! Wytycznych w zakresie realizacji >K?GH;NXU?NXR& U& :=;?AK?G& ULCD?GPNA&
;>:LGD?PGS:& N& ?UAOD?APNA& W=<;@UA& ?& UEJ:K?E;@APNG\& QK:HJ<U& *WK:>GB;JNego
kwalifikowalne
jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&N&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:,
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& ramach Europejskiego
CBHHIE;J;GE;
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020,
! 'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:Qci szans i niedyskryminacji, w tym
dostXpnoQDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:Qci szans kobiet
i mXMczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Rodzaj i przeznaczenie:
!X;aETE<BX;aGBVd(
- pomoc na subsydiowanie zatrudnienia,
XLH;W<SX(
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
w projektach
" ;W=;EHN:UAPNG& ?A@KWHPNGPNA& >KAD:UPNJ<U& & ?PABHWBCDEDF& ;NX& U ;?D?GS<OPNG&
BYDbWLK[(CBUBKZ(
PNGJ:K?E;@PGB&;E@WADBNI&>KAD:UPNJ<U&?PABHWBCDEDF&;NX&U&=AKH?:&PNGJ:K?E;@PGB&
publicznZ
;E@WADBN&:KA?&>KAD:UPNJ<U&PNG>GLP:;>KAUPEDFI
!

39

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
40
Jw.
41
Jw.
42
Jw.

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

"

H:>:;AMGPNG&OW=&UE>:;AMGPNG&;@AP:UN;JA&>KADEY

Unijna i krajowa podstawa prawna:
1) #:?>:K?CH?GPNG& J:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& U& ;>KAUNG&
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) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA& 8s D?GKUDA& 678kKY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1).
3) #:?>:K?CH?GPNA& oNPN;@KA& 1P^KA;@KWJ@WKE& N& #:?U:BW& ?& HPNA& 6& ON>DA& 678iKY&
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach
:>GKADEBPEDF&^NPAP;:UAPEDF&?&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&PA&OA@A&678k2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
Wydatki w rA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l
!
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!

!

!

Stawki jednostkowe

UstawC z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y) oraz
Wytycznymi U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& U& :=;?AK?G& ULCD?GPNA&
;>:LGD?PGS:& N& ?UAOD?APNA& W=<;@UA& ?& UEJ:K?E;@APNG\& QK:HJ<U& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&N&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:,
Wytycznymi U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& Europejskiego
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020,
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:Qci szans i niedyskryminacji,
w tym dostXpnoQDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLPosprawnoQDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:Qci szans
kobiet i mXMczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Nie dotyczy
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

VIII 1P@GSKADBA&;>:LGD?PA

0IE;J;GE>

8.3 ';>AKDNG&>:H\N:@<U&GJ:P:\NN&;>:LGD?PGB

-BHHIE;J;GE>((

M
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& W& =GPG^NDBGP@A& T ?A\<UNGPNA& H:&
67&@E;Y&?L&PG@@:Y
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
Rozliczanie
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
projektu
4. Zgodnie z Us@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl&?S:HPNG&?&Wytycznymi (rozdz. 8.4)
6. -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&
KED?AL@:UEDF.
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N w:
Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y) oraz
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E( ! Wytycznych w zakresie realizacji >K?GH;NXU?NXR& U :=;?AK?G& ULCD?GPNA&
;>:LGD?PGS:& N& ?UAOD?APNA& W=<;@UA& ?& UEJ:K?E;@APNG\& QK:HJ<U& *WK:>GB;JNGS:&
kwalifikowalne
jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&N&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:,
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& ramach Europejskiego
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020,
! 'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:Qci szans i niedyskryminacji, w tym
dostXpnoQDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:Qciami ora?&?A;AHE&K<UP:Qci szans kobiet
i mXMczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc na szkolenia,
- pomoc na doradztwo,
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
" >:JKEDNG&J:;?@<U&WD?G;@PND@UA&U&;?J:OGPNW&>K?GH;NX=N:KDE&OW=&>GK;:PGOW&
>K?GH;NX=N:K;@UA&HGOGS:UAPGS:&PA&;?J:OGPNGI
" =G??UK:@PC&>:\:D&^NPAP;:UC&PA&K:?>:D?XDNG&H?NALAOP:QDN&S:;>:HAKD?GBI
!X;aETE<BX;aGBVd(
" >:JKEDNG& J:;?@<U& H:KAH?@UA& OW=& NPPEDF& W;LWS& :& DFAKAJ@GK?G& H:KAHD?E\&
XLH;W<SX(
lub szkoleniowym U;>NGKABCDEDF&K:?U<B&>K?GH;NX=N:KDEY
w projektach
Unijna i krajowa podstawa prawna:
BYDbWLK[(CBUBKZ(
1) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& U sprawie
publicznZ
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) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA& 8s& D?GKUDA& 678kKY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1).
3) Ro?>:K?CH?GPNA& oNPN;@KA& 1P^KA;@KWJ@WKE& N& #:?U:BW& ?& HPNA& 6& ON>DA& 678iKY&
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach
:>GKADEBPEDF&^NPAP;:UAPEDF&?&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&PA&OA@A&678k!
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l

! p;@AUC& ?& HPNA& 67& JUNG@PNA& 677kKY& :& >K:\:DBN& ?A@KWHPNGPNA& N& NP;@E@WDBADF& KEPJW&&&&&&&&&&&&&&&&
Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z ><VPY&?\Y) oraz
! Wytycznymi U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&>K?GH;NXU?NXR&U&:=;?AK?G&ULCD?GPNA&;>:LGD?PGS:&
Wydatki
N& ?UAOD?APNA& W=<;@UA& ?& UEJ:K?E;@APNG\& QK:HJ<U& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W&
niekwalifikowalne
/>:LGD?PGS:&N&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:,
w ramach dIE;J;GE;/
! Wytycznymi U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
CBHHIE;J;GE;
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
FunduszW&/><BP:QDN&PA&OA@A&678k&T 2020,
! 'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:Qci szans i niedyskryminacji,
w tym dostXpnoQDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:Qci szans
kobiet i mXMczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Stawki jednostkowe

Nie dotyczy
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

IX 'E;:JA&BAJ:QR&GHWJADBN

0IE;J;GE>

9.1 #:?U<B&edukacji

-BHHIE;J;GE>((

pOPOP()?C;=KE>(<?IW;JK>GE;(B\SaG>\B
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N&:=:UNC?WBCDE\N& u beneficjenta T ?A\<UNGPNA& H:&67&@E;Y& !L&
netto.
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. Zgodnie z Us@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNA
Rozliczanie
5. Kos?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UC:
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
=G?>:QKGHPNDF H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
projektu
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H: 8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF przekraD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
hY& -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&
KED?AL@:UEDF.
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&realizacji,
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N w:
!
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
kwalifikowalne
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!
!

!

!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
w projektach
BYDbWLK[(CBUBKZ(

p;@AUNG&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z
><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
Europejskiego Funduszu S>:LGD?PGgo w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
WE@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U&U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
Wytycznych w zakresie realizacji ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&&&&&&&&&&&
U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN&
;?AP;&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.

Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc na szkolenia,
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:

43

Z pomniejszePNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
44
Jw.
45
Jw.
46
Jw.
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

publicznZ

! >:JKEDNG& J:;?@<U& WD?G;@PND@UA& U& ;?J:OGPNW& >K?GH;NX=N:KDE& OW=& >GK;:PGOW&
>K?GH;NX=N:K;@UA&HGOGS:UAPGS:&PA&;?J:OGPNGY
Unijna i krajowa podstawa prawna:
1) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& U 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) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA 8s& D?GKUDA& 678kKY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1).
3) #:?>:K?CH?GPNA& oNPN;@KA& 1P^KA;@KWJ@WKE& N& #:?U:BW& ?& HPNA& 6& ON>DA& 678iKY&
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach
:>GKADEBPEDF& ^NPAP;:UAPEDF& ?& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& PA& OA@A&
2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l&
!
!

Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!

!

Stawki jednostkowe

p;@AUC&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
p;@AUC&?&HPNA&6h&;@ED?PNA&1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z
><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&;>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G edukacji na lata 2014-2020,
'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&JUAON^NJ:UAOP:QDN&UEHA@J<U&U&KA\ADF&*WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:I&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&:KA?&
Funduszu /><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&;?AP;&N&PNGHE;JKE\NPADBNI&
U&@E\&H:;@X>P:QDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:QDN&
szans J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.

Nie dotyczy
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23,GJ9%&AK*2018 r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

IX 'E;:JA&BAJ:QR&GHWJADBN

0IE;J;GE>

9.1 #:?U<B&GHWJADBN

-BHHIE;J;GE>((

pOPOf()?C;=KE>(<?IW;JK>GE;(B\SaG>\B(X('\aBU>=;KDE(+CBa?<E>D
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N&:=:UNC?WBCDE\N& u beneficjenta T ?A\<UNGPNA& H:&67&@E;Y& !L&
netto.
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. Zgodnie z Us@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNA
Rozliczanie
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UC:
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
=G?>:QKGHPNDF 7 H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
projektu
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF 8 >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
hY& -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&
KED?AL@:UEDF.
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N w:
p;@AUNG&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
! Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
><VPY&?\Y) oraz
kwalifikowalne
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
w =;U;K[(HIE;J;GE;/
Europejskiego Funduszu S>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&GHWJADBN&PA&OA@A&678k-2020,
CBHHIE;J;GE;
! WE@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U&U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&&
U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN&
;?AP;&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
Rodzaj i przeznaczenie:
!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
- pomoc na szkolenia,
w projektach
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
BYDbWLK[(CBUBKZ(
! >:JKEDNG& J:;?@<U& WD?G;@PND@UA& U& ;?J:OGPNW& >K?GH;NX=N:KDE& OW=& >GK;:PGOW&
publicznZ
>K?GH;NX=N:K;@UA&HGOGS:UAPGS:&PA&;?J:OGPNGY
!

47

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
48
Jw.
49
Jw.
50
Jw.

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

Unijna i krajowa podstawa prawna:
1) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& U 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) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA 8s& D?GKUDA& 678kKY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1).
3) #:?>:K?CH?GPNA& oNPN;@KA& 1P^KA;@KWJ@WKE& N& #:?U:BW& ?& HPNA& 6& ON>DA& 678iKY&
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach
:>GKADEBPEDF& ^NPAP;:UAPEDF& ?& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& PA& OA@A&
2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l&
!
!
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!

!

Stawki jednostkowe

p;@AUC&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
p;@AUC&?&HPNA&6h&;@ED?PNA&1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z
><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&;>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G edukacji na lata 2014-2020,
'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&JUAON^NJ:UAOP:QDN&UEHA@J<U&U&KA\ADF&*WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:I&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&:KA?&
Funduszu /><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&
U& @E\&H:;@X>P:QDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:QDN&
szans J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.

Nie dotyczy
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23,GJ9%&AK*2018 r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

IX 'E;:JA&BAJ:QR&GHWJADBN

0IE;J;GE>

9.1 #:?U<B&GHWJADBN

-BHHIE;J;GE>((

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& u beneficjenta T ?A\<UNGPNA& H:& 67& @E;Y ?L&
netto.
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. Zgodnie z Us@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
Rozliczanie
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
=G?>:QKGHPNDF 1 H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
projektu
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPich T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 10% ko;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
6. -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&&&&&&
KED?AL@:UEDFY
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N w:
!
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
kwalifikowalne
w ramach HIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!
!

!

!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
w projektach
BYDbWLK[(CBUBKZ(
publicznZ
51

p;@AUNG&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z
><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
Europejskiego Funduszu S>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&GHWJADBN&PA&OA@A&678k-2020,
WE@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U&U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
Funduszu RozwojW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&&&&&&&&&&&&&&&&
U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN&
;?AP;&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.

Rodzaj i przeznaczenie:
!
!

pomoc na szkolenia,
pomoc de minimis, w tym m.in. na:
" >:JKEDNG&J:;?@<U& WD?G;@PND@UA&U&;?J:OGPNW&>K?GH;NX=N:KDE&OW=&>GK;:PGOW&

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
52
Jw.
53
Jw.
54
Jw.

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

>K?GH;NX=N:K;@UA&HGOGS:UAPGS:&PA&;?J:OGPNGY
Unijna i krajowa podstawa prawna:
1) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& U 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) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA& 8s& D?GKUDA& 678kKY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1).
3) #:?>:K?CH?GPNA& oNPN;@KA& 1P^KA;@KWJ@WKE& N& #:?U:BW& ?& HPNA& 6& ON>DA& 678iKY&
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Sp:LGD?PGS:& PA& OA@A&
2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l&
!
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!
!

!

Stawki jednostkowe

p;@AUC&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
p;@AUC&?&HPNA&6h&;@ED?PNA&8e96KY&0AK@A&gAWD?EDNGOA&aDz.U. 2017, poz. 1189 z
><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&;>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&GHWJADBN&PA&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&JUAON^NJ:UAOP:QDN&UEHA@J<U&U&KA\ADF&*WK:>GB;JNGS:&
Funduszu Rozwoju #GSN:PAOPGS:I&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&:KA?&
Funduszu /><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&
U& @E\&H:;@X>P:QDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:QDN&
szans kobiet i mXMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.

Nie dotyczy
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23,GJ9%&AK*2018 r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

IX 'E;:JA&BAJ:QR&GHWJADBN

0IE;J;GE>

9.1 #:?U<B&GHWJADBN

-BHHIE;J;GE>((

9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& W& =GPG^NDBGP@A& T ?A\<UNGPNA& H:& 67& @E;Y& ?L&
netto.
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&w Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. !S:HPNG& ?& p;@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
Rozliczanie
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
=G?>:QKGHPNDF H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
projektu
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T w przy>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF 7 >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF 8 >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
hY& -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&&&&
KED?AL@:UEDFY
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N&U:
! p;@AUNG&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 ?&><VPY&
zm.),
! Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 ?&><VPY&
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
zm.) oraz
kwalifikowalne
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U& *WK:>GB;JNGS:&
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&edukacji na lata 2014-2020,
CBHHIE;J;GE;
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U& U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDi szans i niedyskryminacji, w tym
H:;@X>P:QDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:QDN&;?AP;&J:=NG@&N&
\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
Rodzaj i przeznaczenie:
!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
- pomoc na szkolenia,
w projektach
BYDbWLK[(CBUBKZ(
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
publicznZ
! >:JKEDNG& J:;?@<U& WD?G;@PND@UA& U& ;?J:OGPNW& >K?GH;NX=N:KDE& OW=& >GK;:PGOW&
55

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
56
Jw.
57
Jw.
58
Jw.

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

>K?GH;NX=N:K;@UA&HGOGS:UAPGS:&PA&;?J:OGPNGY
Unijna i krajowa podstawa prawna:
1) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`6713 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) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA& 8s& D?GKUDA& 678kKY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1).
3) #:?>:K?CH?GPNA& oNPN;@KA& 1P^KA;@KWJ@WKE& N& #:?U:BW& ?& HPNA& 6& ON>DA& 678iKY&
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach
:>GKADEBPEDF& ^NPAP;:UAPEDF& ?& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& PA& OA@A&
2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l&
!
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!
!

!

Stawki jednostkowe

p;@AUC&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
p;@AUC&?&HPNA&6h&;@ED?PNA&8e96KY&0AK@A&gAWD?EDNGOA&aDz.U. 2017, poz. 1189 z
><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&;>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&GHWJADBN&PA&OA@A&678k-2020,
Wytycznymi w zakresie JUAON^NJ:UAOP:QDN&UEHA@J<U&U&KA\ADF&*WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:I&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&:KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&
U& @E\&H:;@X>P:QDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.

Nie dotyczy
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

IX 'E;:JA&BAJ:QR&GHWJADBN

0IE;J;GE>

9.1 #:?U<B&GHWJADBN

-BHHIE;J;GE>((

9.1.5 Programy pomocy stypendialnej
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& u beneficjenta T ?A\<UNGPNA& H:& 67& @E;Y& ?L&
netto.
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
Rozliczanie
3. Zgodnie z ?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
projektu
4. Zgodnie z Us@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&ryczaL@:UC: zgodnie z Wytycznymi (rozdz. 8.4)
6. -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&
KED?AL@:UEDF.
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N w:
!
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
kwalifikowalne
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!
!

!

!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
w projektach
BYDbWLK[(CBUBKZ(
publicznZ

p;@AUNG&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VP. zm.),
Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z
><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
Europejskiego Funduszu S>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&GHWJADBN&PA&OA@A&678k-2020,
WE@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U&U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
WE@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&&&&&&&&&&&&&&&&
U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN&
;?AP;&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.

Nie dotyczy

'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l&
!
!
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!

!

p;@AUC&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
p;@AUC&?&HPNA&6h&;@ED?PNA&8e96KY&0AK@A&gAWD?EDNGOA&aDz.U. 2017, poz. 1189 z
><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&;>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&GHWJADBN&PA&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&JUAON^NJ:UAOP:QDN&UEHA@J<U&U&KA\ADF&*WK:>GB;JNGS:&
Funduszu Rozwoju #GSN:PAOPGS:I&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&:KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&
U& @E\&H:;@X>P:QDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:QDN&
szans kobiet i \XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.

30

!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

Stawki jednostkowe

Nie dotyczy
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

IX 'E;:JA&BAJ:QR&GHWJADBN

0IE;J;GE>

9.2 #:?U<B&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:

-BHHIE;J;GE>((

pOfOP()?C;=KE>(<?IW;JK>GE;(I;XBHBX>\B
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& u beneficjenta T ?A\<UNGPNA& H:& 67& @E;Y& zL&
netto.
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T wydatki :&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. Zgodnie z Us@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
Rozliczanie
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
XLH;W<SX(X(ramach
=G?>:QKGHPNDF H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
projektu
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 15% kosz@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF 1 >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
6. ProjGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&&&&&&
KED?AL@:UEDFY
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N w:
p;@AUNG&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
! Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
><VPY&?\Y) oraz
kwalifikowalne
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
Europejskiego Funduszu S>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&GHWJADji na lata 2014-2020,
CBHHIE;J;GE;
! WE@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U&U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
! 'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& szans i niedyskryminacji,
U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN&
;?AP;&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
Rodzaj i przeznaczenie:
!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
- pomoc na szkolenia,
w projektach
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
BYDbWLK[(CBUBKZ(
! >:JKEDNG& J:;?@<U& WD?G;@PND@UA& U& ;?J:OGPNW& >K?GH;NX=N:KDE& OW=& >GK;:PGOW&
publicznZ
>K?GH;NX=N:K;@UA&HGOGS:UAPGS:&PA&;?J:OGPNGY
!

59

Z pomniejszeniem kosztu racB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E unijnych na lata 2014-2020.
60
Jw.
61
Jw.
62
Jw.
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23, GJ9%&AK*2018 r.

Unijna i krajowa podstawa prawna:
1) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& U 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) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA 8s& D?GKUDA& 678kKY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1).
3) #:?>:K?CH?GPNA& oNPN;@KA& 1P^KA;@KWJ@WKE& N& #:?U:BW& ?& HPNA& 6& ON>DA& 678iKY&
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach
:>GKADEBPEDF& ^NPAP;:UAPEDF& ?& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& PA& OA@A&
2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l&
!
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!
!

!

Stawki jednostkowe

p;@AUC&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
p;@AUC&?&HPNA&6h&;@ED?PNA&8e92r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z
><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&;>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&edukacji na lata 2014-2020,
'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&JUAON^NJ:UAOP:QDN&UEHA@J<U&U&KA\ADF&*WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:I&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&:KA?&
Funduszu /><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&
U& @E\&H:;@X>P:QDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:QDN&
szans kobiet N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.

Nie dotyczy
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!"#$%&'()*'+*6 do SZOOP (EFS)
!"#$%&'()*-.*6%78"#9*'+*:;;<,=>?*&*-'("*>@*%&A+8%"*,=>?*+B*&*CDE'B*&F("'"F(
wersja nr 23,GJ9%&AK*2018 r.

+V(C=EB=LW>WBX;(

IX 'E;:JA&BAJ:QR&GHWJADBN

0IE;J;GE>

9.2 #:?U<B&J;?@ALDGPNA&?AU:H:UGS:

-BHHIE;J;GE>((

pOfOf()?C;=KE>(<?IW;JK>GE;(I;XBHBX>\B(X('\aBU>=;KDE(+CBa?<E>D
1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& u beneficjenta T ?A\<UNGPNA& H:& 67& @E;Y& ?L&
netto.
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. !S:HPNG&?&?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN PG@@:&ULCD?PNGY
4. Zgodnie z Us@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
Rozliczanie
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
=G?>:QKGHPNDF H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
projektu
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
6. -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&&&&&&
KED?AL@:UEDFY
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N w:
!
!
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
kwalifikowalne
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!

!

!
!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
w projektach
63

p;@AUNG&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z
><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
Europejskiego Funduszu S>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&GHWJADBN&PA&OA@A&678k-2020,
WE@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U&U& KA\ADF& *WK:>GB;Jiego
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&&&&&&&&&&&&&&&&
U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN&
;?AP;&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
#:?>:K?CH?GPNW& oNPN;@KA& *HWJADBN& gAK:H:UGB& ?& HPNA& 88& ;@ED?PNA& 6786& KY&
U&;>KAUNG&J;?@ALDGPNA&W;@AUND?PGS:&U&^:K\ADF&>:?A;?J:OPEDFY

Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc na szkolenia,

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
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Jw.
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Jw.
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Jw.
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BYDbWLK[(CBUBKZ(
publicznZ

pomoc de minimis, w tym m.in. na:
! >:JKEDNG& J:;?@<U& WD?G;@PND@UA& U& ;?J:OGPNW& >K?GH;NX=N:KDE& OW=& >GK;:PGOW&
>K?GH;NX=N:K;@UA&HGOGS:UAPGS:&PA&szkolenie.
Unijna i krajowa podstawa prawna:

-

1) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& 8k7s`678m& ?& HPNA& 89& SKWHPNA& 678m& KY& U 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) #:?>:K?CH?GPNG& 0:\N;BN& ap*c& PK& hi8`678k& ?& HPNA& 8s& D?GKUDA& 678kKY& W?PABCDG&
PNGJ@<KG&K:H?ABG&>:\:DE&?A&?S:HPG&?&KEPJNG\&UGUPX@K?PE\&U&?A;@:;:UAPNW&AK@Y&
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s.1).
3) #:?>:K?CH?GPNA& oNPN;@KA& 1P^KA;@KWJ@WKE& N& #:?U:BW z dnia 2 lipca 2015r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w programach
:>GKADEBPEDF& ^NPAP;:UAPEDF& ?& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& PA& OA@A&
2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l&
!
!
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!

!

!

Stawki jednostkowe

p;@AUC&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
p;@AUC&?&HPNA&26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189 z
><VPY&?\Y) oraz
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&;>:LGD?PGSo w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
'E@ED?PE\N&U&?AJKG;NG&JUAON^NJ:UAOP:QDN&UEHA@J<U&U&KA\ADF&*WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:I&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&:KA?&
Funduszu /><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&
U& @E\&H:;@X>P:QDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:QDN&
szans kobiet N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020,
#:?>:K?CH?GPNG\ Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
U&;>KAUNG&J;?@ALDGPNA&W;@AUND?PGS:&U&^:K\ADF&>:?A;?J:OPEDF.

Nie dotyczy
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+V(C=EB=LW>WBX;(

IX 'E;:JA&BAJ:QR&GHWJADBN

0IE;J;GE>

0IE;J;GE>(pO`(\GC"+%(A*)G&J"#%A'("*ustawicznego

-BHHIE;J;GE>((

1. !S:HPNG& ?& ?A;AHA\N& :=:UNC?WBCDE\N& W& =GPG^NDBGP@A& T ?A\<UNGPNA& H:& 67& @E;Y& ?L&
netto.
2. !S:HPNG& ?& ?A;AHC& J:PJWKGPDEBP:QDN& T ?A\<UNGPNA& >K?GJKAD?ABCDG& UAK@:QR&
50 tys. PLN netto.
3. Zgodnie z ?A;AHC&K:?G?PAPNA&KEPJW&:JKGQO:PC&U Wytycznych T UEHA@JN&:&UAK@:QDN&
:H&67&@E;Y&-.g&PG@@:&H:&i7&@E;Y&-.g&PG@@:&ULCD?PNGY
4. !S:HPNG& ?& p;@AUC& -KAU:& !A\<UNGf& -W=OND?PEDF& T U& >K?E>AHJW& ]GPG^NDBGP@<U&
?:=:UNC?APEDF&H:&BGB&;@:;:UAPNAY
Rozliczanie
5. 0:;?@E&>:QKGHPNG&T ;@AUJC&KED?AL@:UCl
- 6in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
XLH;W<SX(X(=;U;K[(
=G?>:QKGHPNDF 7 H:&9m7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
projektu
- 67n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF 8 >:UEMGB&9m7&@E;Y&-.g&H:&8&sk7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 8in& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF >:UEMGB&8&sk7&@E;Y&-.g&H:&k&ii7&@E;Y&-.g&ULCD?PNGI
- 87n& J:;?@<U& =G?>:QKGHPNDF& T U& >K?E>AHJW& >K:BGJ@<U& :& UAK@:QDN& J:;?@<U
=G?>:QKGHPNDF7 >K?GJKAD?ABCDGB&k&ii7&@E;Y&-.g.
6. -K:BGJ@E& :& UAK@:QDN& H:& 877& 777& *p#& UJLAHW& >W=OND?PGS:& UGHLWS& JU:@&&&&&&&
KED?AL@:UEDFY
%:&UEHA@J<U&JUAON^NJ:UAOPEDFI&UELCD?PNG&U&>K?E>AHJW&>K?EBXDNA&>K:BGJ@W&H:&KGAON?ADBNI&
\:SC&?:;@AR&?AOND?:PG&J:;?@E&?S:HPG&?&?A;AHA\N&:JKGQO:PE\N&U:
!
2IKI>\SJBX>(XLH;W<E(
kwalifikowalne
X(=;U;K[(HIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!

!

!
!X;aETE<BX;aGBVd(
XLH;W<SX(
w projektach
BYDbWLK[(CBUBKZ(
publicznZ
67

p;@AUNG&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
Wytycznych w zakresie realizacji >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&GHWJADBN&PA&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& JUAON^NJ:UAOP:QDN& UEHA@J<U&U& KA\ADF& *WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W& #:?U:BW& #GSN:PAOPGS:I& *WK:>GB;JNGS:& jWPHW;?W& />:LGD?PGS:& :KA?&
Fundus?W&/><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PEDF& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&&&&&&&&&&&&&&&&
U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN&
;?AP;&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&6784-2020,
#:?>:K?CH?GPNW Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
U&;>KAUNG&J;?@ALDGPNA&W;@AUND?PGS:&U&^:K\ADF&>:?A;?J:OPEDF.

)(HIE;J;GEA(GE>(C=I>XEHAD>(?Eb(pomocy publicznej

!&>:\PNGB;?GPNG\&J:;?@W&KADB:PAOPEDF&W;>KAUPNGfI&:&J@<KEDF&\:UA&U&'E@ED?PEDF&U&?AJKG;NG&KGAON?ADBN&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI& U& @E\& H:;@X>P:QDN& HOA& :;<=& ?& PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N& :KA?& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& J:=NG@&
N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020.
68
Jw.
69
Jw.
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Jw.
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'EHA@JN&U&KA\ADF&H?NALAPNA&;C&PNGJUAON^NJ:UAOPG&?S:HPNG&?l&
!
Wydatki
niekwalifikowalne
w ramach dIE;J;GE;/
CBHHIE;J;GE;

!
!

!

!

Stawki jednostkowe

p;@AUC&?&HPNA&s&UK?GQPNA&8ee8KY&:&;E;@G\NG&:QUNA@E&aDz.U. 2016, poz. 1943 z
><VPY&?\Y),
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR& ?& WH?NALG\& QK:HJ<U&
*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&;>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&GHWJADBN&PA&OA@A&678k-2020,
WytED?PE\N&U&?AJKG;NG&JUAON^NJ:UAOP:QDN&UEHA@J<U&U&KA\ADF&*WK:>GB;JNGS:&
jWPHW;?W&#:?U:BW&#GSN:PAOPGS:I&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&:KA?&
jWPHW;?W&/><BP:QDN&?&OA@A&678k-2020,
'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& ?A;AHE& K<UP:QDN& ;?AP;& N& PNGHE;JKE\NPADBNI&
w @E\&H:;@X>P:QDN&HOA&:;<=&?&PNG>GLP:;>KAUP:QDNA\N&:KA?&?A;AHE&K<UP:QDN&
;?AP;&J:=NG@&N&\XMD?E?P&U&KA\ADF&^WPHW;?E&WPNBPEDF&PA&OA@A&678k-2020,
#:?>:K?CH?GPNG\ Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
U&;>KAUNG&J;?@ALDGPNA&W;@AUNDznego w formach pozaszkolnych.

Stawki jednostkowe zgodnie z 'E@ED?PE\N& U& ?AJKG;NG& KGAON?ADBN& >K?GH;NXU?NXR&
?&WH?NALG\&QK:HJ<U&*WK:>GB;JNGS:&jWPHW;?W&/>:LGD?PGS:&U&:=;?AK?G&GHWJADBN&PA&OA@A&
2014-2020
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