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Oś priorytetowa  X INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ 

Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług 

Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki nad dziećmi. 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt spełnia kryteria inwestycji 

początkowej 

Wniosek wraz  

z załącznikami 

 

 

 

Bezwzględny 

 

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Kryterium dotyczy projektów objętych Regionalną Pomocą 

Inwestycyjną. 

2. 

Projekt jest zgodny  

z założeniami Programu Specjalnej 

Strefy Demograficznej  

w województwie opolskim do 2020 

roku "Opolskie dla Rodziny" 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny  

Wniosek dotyczy rozwoju infrastruktury przyjaznej dzieciom  

i ich rodzicom/opiekunom. Zgodnie z Programem Specjalnej 

Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 

roku "Opolskie dla Rodziny" – Pakiet III. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 

Projekt dotyczy inwestycji  

w infrastrukturę i wyposażenie 

obiektów infrastruktury niezbędnej 

do rozwoju usług opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457  

z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal,  

w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. 

 

Kryterium dotyczy usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

  

4. 
Wnioskodawca posiada Koncepcję 

pracy placówki 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Poprzez Koncepcję pracy placówki rozumie się dokument 

określający m.in. : 

- misję i wizję placówki; 

- cele placówki; 

- formy pracy w placówce; 

- sposób funkcjonowania  i organizacji placówki; 

- strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez 

poszczególne grupy personelu; 

- współpracę placówki z innymi podmiotami. 

5. 
Usługi opieki dla dzieci do lat 6 

świadczone w lokalnej społeczności 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Sposób świadczenia usług w lokalnej społeczności 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

 i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt dotyczy budowy nowej 

infrastruktury niezbędnej do 

rozwoju usług opieki nad dziećmi 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek wraz 

 z załącznikami 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego 

 i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020 budowa nowej infrastruktury jest finansowana 

gdy: 

− Zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób, 

− Budowa infrastruktury na danym terytorium została 

potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów 

demograficznych w ujęciu terytorialnym. 

Kryterium dotyczy projektów, których przedmiotem jest budowa 

nowej infrastruktury. 

 

7. 

 

 

 

Okres trwałości projektu 

 

 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Okres trwałości projektu wynosi min. 8 lat.  

 

Okres trwałości liczony od daty zakończenia finansowej realizacji 

projektu. Powyższe będzie mieć swoje odzwierciedlenie  

w podpisanej umowie o dofinansowanie projektu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. Miejsce realizacji projektu 
Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 lub 1 pkt 

 

0 pkt – pozostałe obszary; 

 

1 pkt – obszar wiejski (rozumiany jako miejscowość poniżej 

5 tyś. mieszkańców). 

 

 

2. Kompleksowość oferty placówki 
Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 1-3 pkt 

1 pkt - wykazano 1 dodatkowe zajęcia; 

2 pkt - wykazano 2 dodatkowe zajęcia; 

3 pkt - wykazano co najmniej 3 dodatkowe zajęcia. 

 

Poprzez zajęcia dodatkowe rozumie się zajęcia adekwatne 

do możliwości intelektualnych i fizycznych dzieci oraz 

wykraczające poza standardową ofertę innych tego typu 

placówek. 

Dodatkowe zajęcia muszą być szczegółowo opisane  

w Koncepcji pracy placówki a poparte muszą być np. 

deklaracjami czy umowami o współpracy. 

 

3. 

Niwelowanie różnic  

w dostępie do powstałej 

infrastruktury 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 1 lub 2 pkt 

Przyznaje się po jednym punkcie za każdy  

z zadeklarowanych obszarów: 

1 pkt - dostosowanie wnętrza budynku do osób 

niepełnosprawnych ponad wymagane minimalne 

standardy; 

1 pkt - udogodnienie dla osób niepełnosprawnych na 

zewnątrz budynku ponad wymagane minimalne standardy. 

Punkty podlegają sumowaniu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

 

Nasycenie porównywalnymi 

placówkami na analizowanym 

obszarze 

 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 1- 4 pkt 

Bada się nasycenie porównywalnymi placówkami na terenie 

województwa opolskiego (region).  

4 pkt. – placówka niepowtarzalna na terenie województwa 

opolskiego; 

3 pkt. – placówka niepowtarzalna na terenie powiatu; 

2 pkt. - placówka niepowtarzalna na terenie gminy; 

1 pkt. – pozostałe. 

 

5. 

 

 

 

Wkład własny wyższy od 

minimalnego 

 

 

 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0 – 4 pkt 

Wkład własny wyższy od minimalnego o: 

≤5 p.p. -  0  pkt 

>5 ≤ 10 p.p. - 1 pkt 

>10 ≤ 15 p.p. - 2 pkt 

>15 ≤ 20 p.p. - 3 pkt 

> 20 p.p. - 4 pkt 

p.p. – punkt procentowy 

6. 

Komplementarność projektu  

z innymi działaniami 

zrealizowanymi  

w ramach EFS 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0 – 3 pkt 

Oceniane będzie logiczne i tematyczne połączenie projektu 

z innymi projektami zrealizowanymi przez wnioskodawcę  w 

ramach EFS (perspektywa 2014-2020): 

0 pkt – brak powiązań z innymi projektami; 

1 pkt – projekt komplementarny z 1 projektem; 

2 pkt - projekt komplementarny z 2 projektami; 

3 pkt - projekt komplementarny z co najmniej 3 projektami. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. 

 

 

Liczba dorosłych opiekunów  

w stosunku do liczby dzieci 

 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 1-4 pkt 

Rankingowanie wg wartości prezentującej wynik obliczeń 

zgodny z ilorazem: ilość dzieci/liczba dorosłych opiekunów. 

Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki 

przeprowadzonych obliczeń (iloraz), bazujących na danych 

zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Odpowiednią ilość pkt przydziela się dla określonego 

przedziału wartości uzyskanych w wyniku ww. obliczeń. Ilość 

przedziałów zależy od ilości ocenianych projektów,  

a zakwalifikowanie do konkretnego przedziału uzależnione 

jest od wyniku przeprowadzonych obliczeń. 

Dane muszą być spójne z prognozami wskazanymi  

w biznesplanie. 
 

Opieka nad osobami niesamodzielnymi 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 
 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt spełnia kryteria inwestycji 

początkowej 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020. 

Kryterium dotyczy projektów objętych Regionalną Pomocą Inwestycyjną. 
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2. 
Projekt nie przewiduje wsparcia 

opieki instytucjonalnej 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Infrastruktura opieki instytucjonalnej rozumianej zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Opieka instytucjonalna – usługi świadczone: 

a) w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego 

całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 

osób oraz w której: 

i) usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do 

potrzeb i możliwości danej osoby); 

ii) wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi 

potrzebami mieszkańców; 

iii) mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad 

decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach 

placówki; 

iv) mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do 

mieszkania razem; 

b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 

r. poz. 332) dla więcej niż 14 osób. 

 

Powyższe wynika z przedstawionej Koncepcji funkcjonowania placówki.  

 

W przypadku, gdy projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę  

i wyposażenie więcej niż jednej placówki opiekuńczo-pobytowej Wnioskodawca 

zobowiązany jest do udowodnienia odrębności placówek. 

 Odrębność  ww. placówek należy wykazać poprzez: 

- wskazanie odrębności finansowej (m.in. odrębne ewidencje środków trwałych 

oraz ich umorzenia, ewidencje środków pieniężnych, ewidencje rozrachunków, 

ewidencje kosztów i przychodów, a także prowadzenie odrębnych kont/subkont  

i rejestrów dokumentów księgowych, w układzie umożliwiającym uzyskanie 

informacji w  wymaganym zakresie. Podmioty nie prowadzące ksiąg 

rachunkowych zobowiązane są jednoznacznie oddzielić i oznaczyć wszystkie 
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operacje oraz prowadzić odrębne konta/subkonta i rejestry dokumentów 

księgowych, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji  

w  wymaganym zakresie.) 

- wskazanie odrębności funkcjonalnej (m.in. odrębna koncepcja funkcjonowania 

placówki oraz strategia określająca cele oraz misję placówki); 

- wskazanie odrębności w zakresie struktury organizacyjnej (m.in. odrębny 

regulamin funkcjonowania placówki, odrębność kadry). 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 w każdej placówce wieloosobowego 

całodobowego pobytu i opieki (placówce opiekuńczo-pobytowej) liczba 

mieszkańców nie może przekroczyć 30 osób.  

W ramach jednego projektu nie ma możliwości tworzenia dwóch takich samych 

typów placówek (np. utworzenia dwóch całodobowych domów pomocy 

społecznej). 

Należy pamiętać, iż usługi opiekuńcze/asystenckie świadczone w miejscu 

zamieszkania osoby niesamodzielnej mogą być jedynie elementem 

uzupełniającym projektu. To oznacza, iż wydatki na ten cel mogą stanowić 

jedynie 49% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 

Projekt dotyczy finansowania 

infrastruktury umożliwiającej 

świadczenie usług  

w lokalnej społeczności 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Usługi świadczone w lokalnej społeczności rozumiane zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

W placówce będącej przedmiotem projektu usługi są świadczone w sposób : 

a. Zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb  

i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków 

odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym; 

b. Umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem  

i decyzjami, które ich dotyczą; 

c. Zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu 

społeczności lub nie są zmuszani do mieszkania razem;  

d. Gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa 

przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców. 

Bezwzględnie konieczne jest spełnienie wszystkich przesłanek łącznie. Ponadto 

powyższe wynika z przedstawionej Koncepcji funkcjonowania placówki. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 
 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

4. 

Projekt dotyczy budowy nowej 

infrastruktury niezbędnej do 

rozwoju usług opieki nad osobami 

niesamodzielnymi 

(jeśli dotyczy) 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 budowa nowej infrastruktury jest finansowana gdy: 

− Zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób, 

− Budowa infrastruktury na danym terytorium została potwierdzona analizą 

potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym. 

Powyższe wynika z przedstawionej Koncepcji funkcjonowania placówki. 

Kryterium dotyczy projektów, których przedmiotem jest budowa nowej 

infrastruktury. 

5. 
Okres trwałości  

projektu 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Okres trwałości projektu wynosi min. 8 lat.  

Okres trwałości liczony od daty zakończenia finansowej realizacji projektu. 

Powyższe będzie mieć swoje odzwierciedlenie w podpisanej umowie  

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

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

6. 

Wnioskodawca posiada 

Koncepcję funkcjonowania 

placówki 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

Poprzez Koncepcję funkcjonowania placówki rozumie się dokument określający 

m.in. : 

− opis planowanych grup docelowych; 

− analizę potrzeb oraz analizę trendów demograficznych  

w ujęciu terytorialnym; 

− strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy 

personelu; 

− opis potrzeb planowanych grup docelowych; 

− plan działania, sposób funkcjonowania i organizacji placówki; 

− planowaną do stworzenia ilość miejsc całodobowego oraz dziennego pobytu; 

− odniesienie się do niefinansowania infrastruktury opieki instytucjonalnej; 

− opis polityki cenowej; 

− odniesienie się do finansowania usług świadczonych  

w lokalnej społeczności. 

Koncepcja funkcjonowania placówki jest zgodna z obowiązującymi aktami 

prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji i stanowić będzie załącznik do 

Umowy o dofinansowanie. Musi być ona oddzielna dla każdej tworzonej 

placówki.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Zwiększenie dostępności 

świadczonych grup usług, zgodnie 

z indywidualnymi potrzebami 

osób niesamodzielnych  

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 0 – 3 pkt 

    0 pkt – Wnioskodawca nie świadczy dodatkowych grup 

usług tj. leczniczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych  

i edukacyjnych; 

1 pkt – Wnioskodawca świadczy grupę usług leczniczych  

i rehabilitacyjnych; 

2 pkt – Wnioskodawca świadczy grupę usług leczniczych  

i rehabilitacyjnych oraz rekreacyjnych; 

3 pkt – Wnioskodawca świadczy  grupę usług leczniczych, 

rehabilitacyjnych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych. 

 

Przez usługi lecznicze rozumie się usługi polegające na 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych czyli działań służących 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia 

oraz innych działań medycznych wynikających z procesu 

leczenia, świadczone w wymiarze co najmniej 12 godzin 

tygodniowo. 

 

Przez usługi rehabilitacyjne rozumie się zespół działań,  

w szczególności organizacyjnych, leczniczych, 

psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych 

i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym 

udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich 

funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, 

świadczone w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo. 

 

Przez usługi rekreacyjne rozumie się formy aktywności 

umysłowej lub fizycznej podejmowane poza obowiązkami 

zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką, stosowane  
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w celu odpoczynku i rozrywki, świadczone w wymiarze co 

najmniej 10 godzin tygodniowo. 

 

Usługi edukacyjne to usługi związane z kształceniem m.in. 

usługi polegające na nauce języka obcego. 

 

Ww. usługi należy wymienić oraz szczegółowo opisać  

w przedłożonej Koncepcji funkcjonowania placówki, 

świadczone w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. 

Nadając punktację bierze się pod uwagę grupy usług 
świadczonych w ramach całego projektu. 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Projekt zakłada zapewnienie 

przenikania 

międzypokoleniowego oraz 

sprzyja integracji społecznej 

Wniosek wraz 

z załącznikami 
3 0 lub 2 pkt 

0 pkt – W projekcie nie przewiduje się przenikania 

międzypokoleniowego oraz integracji społecznej; 

2 pkt – Wnioskodawca zapewnia w projekcie: 

− przenikanie międzypokoleniowe; 

− integrację społeczną. 

Przenikanie międzypokoleniowe następuje m.in. poprzez 

promowanie regularnego kontaktu osób niesamodzielnych  

z przedstawicielami różnych grup lokalnej społeczności (np. 

wychowankowie domu dziecka, młodzież szkolna, dzieci  

w wieku przedszkolnym).  

Wnioskodawca zapewnia integrację społeczną m.in. poprzez  

udział w wydarzeniach lokalnych, organizację imprez  

z możliwością udziału lokalnej społeczności. 

Powyższe wynika z przedstawionej Koncepcji funkcjonowania 

placówki i winno być poparte złożonymi listami intencyjnymi, 

umowami o współpracy itp. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 
Ocena Koncepcji funkcjonowania 

placówki 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
4 0 - 3 pkt 

W ramach kryterium oceniana będzie załączona Koncepcja 

funkcjonowania placówki w zakresie: 

0 pkt – projekt nie spełnia żadnego z poniższych założeń. 

1 pkt - Doświadczenie zatrudnionego w ramach projektu 

personelu. Założenie uznaje się za spełnione jeśli minimum 50% 

personelu zatrudnionego w ramach każdej placówki posiada co 

najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy związanej z opieką 

nad osobami niesamodzielnymi; 

1 pkt - Sposób funkcjonowania i organizacja placówki. 

Założenie uznaje się za spełnione jeśli łącznie spełnione są 

poniższe warunki: 

- w placówce przewidziano odpowiednią infrastrukturę dla 

osób niesamodzielnych (m.in. w ogólnej sali: odpowiednie 

fotele dla osób  starszych, wózki, specjalistyczne uchwyty przy 

ścianach),  

- w placówce zakłada się organizację wydarzeń 

kulturalnych/sportowych minimum dwa razy w miesiącu; 

- w placówce zakłada się organizację zajęć aktywizujących dla 

osób korzystających z powstałej infrastruktury minimum 5 razy 

w tygodniu. 

1 pkt - Warunki bytowe osób korzystających z powstałej 

infrastruktury. Założenie uznaje się za spełnione jeśli łącznie 

spełnione są poniższe warunki: 

- wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki z wc; 

- 60% wszystkich pokoi stanowią pokoje jednoosobowe. 

Przyznaje się po jednym punkcie za spełnienie każdego  
z założeń. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

Dostępność do infrastruktury 

kulturalnej (lokalne centra 

kultury, kluby seniora dom 

kultury, domy spotkań itp.) 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0 – 3pkt 

0 pkt - projekt nie zapewnia dostępu do infrastruktury 

kulturalnej, bądź odległość placówki od takiego obiektu jest 

większa niż 10 km; 

1 pkt – projekt zapewnia dostęp do obiektu świadczącego 

usługi kulturalne  znajdującego się w odległości nie większej niż 

10 km od placówki Wnioskodawcy; 

2 pkt – projekt zapewnia dostęp do obiektu świadczącego 

usługi kulturalne znajdującego się w odległości nie większej niż 

7 km od placówki Wnioskodawcy; 

3 pkt – projekt zapewnia dostęp do obiektu świadczącego 

usługi kulturalne znajdującego się w odległości nie większej niż 

5 km od placówki Wnioskodawcy; 

 

Zapewnienie dostępu oznacza zapewnienie pensjonariuszom 

możliwości korzystania z infrastruktury kulturalnej znajdującej 

się poza placówką Wnioskodawcy, w tym zapewnienie 

transportu wraz z opieką wykwalifikowanego personelu 

placówki. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Dostępność do infrastruktury 

sportowej (basen, boisko, sala 

sportowa, korty tenisowe itp.) 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0 - 3 pkt 

0 pkt - projekt nie zapewnia dostępu do infrastruktury  

sportowej, bądź odległość placówki od takiego obiektu jest 

większa niż 10 km; 

 

1 pkt – projekt zapewnia dostęp do obiektu świadczącego 

usługi sportowe znajdującego się w odległości nie większej niż 

10 km od placówki Wnioskodawcy; 

2 pkt – projekt zapewnia dostęp do obiektu świadczącego 

usługi sportowe  znajdującego się w odległości nie większej 

niż 7 km od placówki Wnioskodawcy; 

3 pkt – projekt zapewnia dostęp do obiektu świadczącego 

usługi sportowe  znajdującego się w odległości nie większej 

niż 5 km od placówki Wnioskodawcy;  

Zapewnienie dostępu oznacza zapewnienie pensjonariuszom 

możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, co najmniej 

dwóch obiektów infrastruktury sportowej, znajdującej się poza 

placówką Wnioskodawcy, w tym zapewnienie transportu wraz 

z opieką wykwalifikowanego personelu placówki. 

6. Odległość obiektu od szpitala 
Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 1 - 3 pkt 

Odległość obiektu od szpitala: 

 

≤5 km - 3  pkt; 

>5 km ≤ 15 km - 2 pkt; 

>15 km - 1 pkt. 

 

Metodologia obliczania odległości obiektu od szpitala: 

najszybsza trasa wg aplikacji Mapy Google. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. Współpraca z innymi podmiotami 
Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0 - 2 pkt 

0 pkt – Przy realizacji projektu Wnioskodawca nie zakłada 

współpracy z innymi podmiotami; 

1 pkt – Przy realizacji projektu Wnioskodawca zakłada 

współpracę z innymi podmiotami tj. z min. trzema nw. 

instytucjami: 

- instytucjami pomocy i integracji społecznej; 

- i/lub jednostkami samorządu terytorialnego; 

- i/lub partnerami  społeczno-gospodarczymi; 

-i/lub organizacjami pozarządowymi prowadzącymi statutową 

działalność  

w obszarze usług społecznych; 

2 pkt- Przy realizacji projektu Wnioskodawca zakłada 

współpracę z innymi podmiotami tj. ze szpitalem, podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia 

szpitalnego, uczelnią kształcącą w obszarze nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu oraz z min. trzema nw. instytucjami: 

- instytucjami pomocy i integracji społecznej; 

- i/lub jednostkami samorządu terytorialnego; 

- i/lub partnerami  społeczno-gospodarczymi; 

-i/lub organizacjami pozarządowymi prowadzącymi  statutową 

działalność w obszarze usług społecznych. 

  

Ocena niniejszego kryterium dokonywana będzie na 

podstawie zapisów Koncepcji Funkcjonowania Placówki. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. Komplementarność projektu 
Wniosek wraz  

z załącznikami 
2 0 –4 pkt 

Oceniane będzie logiczne i tematyczne połączenie projektu  

z innymi projektami zrealizowanymi/realizowanymi/  

zaakceptowanymi do realizacji bezpośrednio lub  

w partnerstwie : 

0 pkt – brak powiązań z innymi projektami; 

1 pkt – projekt komplementarny z co najmniej  1 projektem 

zrealizowanym/realizowanym  

w perspektywie na lata 2007-2013; 

1 pkt - projekt komplementarny z co najmniej  1 projektem 

realizowanym z środków publicznych (poza wsparciem 

unijnym) lub prywatnych; 

2 pkt - projekt komplementarny z co najmniej 1 projektem 

zrealizowanym/ realizowanym/zaakceptowanym do realizacji  

w perspektywie na lata 2014-2020 EFS  

W ramach kryterium punkty sumuje się. 

9. 

Projekt jest zgodny  

z założeniami Programu 

Specjalnej Strefy Demograficznej 

w województwie opolskim do 

2020 roku "Opolskie dla Rodziny" 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 1 – 2 pkt 

1 pkt - Wniosek nie dotyczy zwiększania dostępu do usług dla 

osób niesamodzielnych. Zgodnie z Programem Specjalnej Strefy 

Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku 

"Opolskie dla Rodziny". 

 

2 pkt - Wniosek dotyczy zwiększania dostępu do usług dla 

osób niesamodzielnych. Zgodnie z Programem Specjalnej 
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Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 

roku "Opolskie dla Rodziny". 

Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

W ramach projektu powstaną 

miejsca opieki dla osób w stanie 

bardzo ciężkim oraz zostanie 

zatrudniony wykwalifikowany 

personel do opieki nad tymi 

osobami. 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
4 1-3 pkt 

W ramach projektu przewidziano stworzenie miejsc opieki dla 

osób w stanie bardzo ciężkim oraz zostanie zatrudniony 

wykwalifikowany personel do opieki nad tymi osobami. 

 

1 pkt – Wnioskodawca tworzy co najmniej 3 miejsca dla osób  

w stanie bardzo ciężkim. 

2 pkt - Wnioskodawca tworzy co najmniej 5 miejsc dla osób  

w stanie bardzo ciężkim. 

3 pkt - Wnioskodawca tworzy co najmniej 7 miejsc dla osób  

w stanie bardzo ciężkim. 

Stan „bardzo ciężki” musi zostać zdefiniowany na podstawie 

wyników kwalifikacji osoby wg Skali Barthel (0 - 20 pkt. w Skali 

Barthel). 

 

Ww. miejsca opieki stanowią minimum z ogólnej liczby miejsc 

opieki całodobowej powstałych w ramach projektu. Powyższe 

wynika z przedstawionej Koncepcji funkcjonowania placówki. 

 


