
Załącznik do Uchwały nr 279/2019 Komitetu Monitorującego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  

na lata 2014-2020 z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

KARTA DZIAŁANIA 11.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV   

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WL: 

Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach 

zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 

regionie  

NR KARTY1: 1/11.2/2020 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:  

X konkursowy   

 pozakonkursowy 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  Określony na późniejszym etapie 

Planowane dofinansowanie ze środków publicznych: Określony na późniejszym etapie 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: Typy projektu nr 2 – 5 w SZOOP. 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru: 

A. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 

wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

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: wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

 

B. Wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie: wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania na 

2020 r. 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: wartość zostanie określona  

w Rocznym Planie Działania na 2020 r. 

3. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: wartość zostanie określona w Rocznym Planie Działania 

na 2020 r. 

I OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA 

A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 

Kryteria formalne dostępu wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

                                                      
1 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów pozakonkursowych. 
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Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

B. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE2 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Możliwość 

poprawy/ 

uzupełnienia 

projektu3 

1)  Liczba wniosków: 

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 

jednej rundy konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie 

warunków umożliwiających 

korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie 

wnioskodawców. Umożliwia 

precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia, co pozytywnie 

wpłynie na zwiększenie 

efektywności projektów oraz jakości 

składanych wniosków o 

dofinansowanie. Kryterium w 

przedmiotowym brzmieniu odnosi 

się wyłącznie do występowania 

danego podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, a nie partnera. 

Oznacza to, że niezależnie od 

maksymalnie dwóch wniosków, w 

których dany podmiot występuje 

jako wnioskodawca, może 

występować w innych wnioskach 

złożonych w jednej rundzie 

konkursowej w charakterze 

partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż 

dwóch wniosków przez jednego 

wnioskodawcę w ramach jednej 

rundy konkursowej Instytucja 

Organizująca Konkurs negatywnie 

ocenia wszystkie złożone przez 

niego w danej rundzie wnioski. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie Listy 

wniosków o dofinansowanie, które 

zostały przekazane na KOP  

w ramach danej rundy konkursowej. 

2-5 NIE 

2) Diagnoza potrzeb: 

Projekt odpowiada na potrzeby i problemy w 

zakresie usług społecznych, zidentyfikowane 

na obszarze jego realizacji, biorąc pod 

uwagę trendy demograficzne i poziom 

dostępności usług.   

Zgodnie z zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020 usługi będą skierowane 

do grup wymagających określonego 

wsparcia, zgodnie z uzasadnionymi 

2-5 

 

 

TAK 

 

 

                                                      
2 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, 
„NIE– do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do 
danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/ poprawy projektu w zakresie spełniania kryterium określonym w 
regulaminie konkursu – na etapie negocjacji (jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium). Opis znaczenia kryterium: 
Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
3 Projekt podlega uzupełnieniu/ poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie 

konkursu. 
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potrzebami oraz na obszarze, na 

którym występuje niepełna 

dostępność usług wynikająca z 

przeprowadzonej diagnozy. 

Diagnoza zostanie przygotowana 

przez wnioskodawcę przed 

złożeniem wniosku o 

dofinansowanie, w oparciu o 

dostępne, weryfikowalne dane / 

informacje dotyczące obszaru 

wsparcia. Wnioski z diagnozy 

powinny zostać zawarte we wniosku 

o dofinansowanie - jako 

uzasadnienie realizacji określonych 

usług i zakupów w projekcie.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

3) Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu zapewniające 

preferencje dla każdej z poniższych grup: 

− osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego 

jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których mowa w 

rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014 – 2020,  

− osoby o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, 

− osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 

oraz  osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi  

(w rozumieniu zgodnym  

z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób  

i Problemów Zdrowotnych),  

− osoby, 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, 

− osoby z zaburzeniami psychicznymi 

zdefiniowane w ustawie z dnia  

19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia 

psychicznego, 

− osoby lub rodziny korzystające  

z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 - zakres 

Diagnoza zawarta w Regionalnym 

Programie Operacyjnym 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020 jednoznacznie wskazuje 

na konieczność wsparcia osób i 

rodzin znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej.     

Kryterium ma na celu zapewnienie 

preferencji w dostępie do wsparcia 

dla osób i rodzin najbardziej 

potrzebujących wsparcia, a 

dodatkowo pozwoli na zachowanie 

komplementarności z Programem 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

2-5 

 

TAK 
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wsparcia dla tych osób lub rodzin  

w ramach projektu nie będzie powielał 

działań, które dana osoba lub rodzina 

otrzymała lub otrzymuje  

z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa  

w PO PŻ, 

− osoby potrzebujące wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu  

w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014 – 2020. 

4) Charakter świadczonych usług: 

Projekt zakłada realizację usług 

świadczonych w lokalnej społeczności. Są to 

usługi świadczone w sposób: 

a) zindywidualizowany (dostosowany do 

potrzeb i możliwości danej osoby); 

b) umożliwiający odbiorcom tych usług 

kontrolę nad swoim życiem i nad 

decyzjami, które ich dotyczą; 

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są 

odizolowani od ogółu społeczności lub 

nie są zmuszeni do mieszkania razem; 

d) gwarantujący, że wymagania 

organizacyjne nie mają pierwszeństwa 

przed indywidualnymi potrzebami 

mieszkańców. 

Powyższe warunki muszą zostać spełnione 

łącznie. 

Kryterium wynika z celu Działania 

11.2 jakim jest wzrost dostępności 

m.in. usług społecznych poprzez 

wsparcie procesu 

deinstytucjonalizacji.  

Usługi świadczone w lokalnej 

społeczności w Wytycznych  

w zakresie włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa (…) 

definiowane są jako usługi 

świadczone w interesie ogólnym 

umożliwiające osobom niezależne 

życie w środowisku lokalnym. Usługi 

te zapobiegają odizolowaniu osób 

od rodziny lub społeczności 

lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, 

gwarantują tym osobom warunki 

życia jak najbardziej zbliżone do 

warunków domowych i rodzinnych 

oraz umożliwiają podtrzymywanie 

więzi rodzinnych i sąsiedzkich.  

Katalog (otwarty) usług 

świadczonych w społeczności 

lokalnej został wskazany w roz. 3 

pkt 32 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020, jak 

również w Szczegółowym Opisie 

Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020, w opisie Działania 

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

2-5 

 

TAK 

5) Trwałość projektu: 

Projekt zakłada zachowanie trwałości 

wspartych w ramach projektu miejsc 

Kryterium ma na celu podniesienie 

efektywności wydatkowania 

środków finansowych 

2-5 

 

TAK 
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świadczenia usług społecznych po 

zakończeniu jego realizacji co najmniej przez 

okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 

gotowość podmiotów do świadczenia usług 

społecznych. 

Obowiązek zachowania trwałości nie dotyczy 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych  

w formie usług sąsiedzkich. 

przeznaczonych na realizację 

wsparcia, poprzez zapewnienie 

realizacji usług społecznych po 

zakończeniu realizacji projektów. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

6) Lokalizacja mieszkań chronionych oraz 

mieszkań wspomaganych, w tym 

mieszkań treningowych i wspieranych: 

Wnioskodawca zapewnia, że lokalizacja 

tworzonego mieszkania chronionego lub 

wspomaganego, w tym treningowego i 

wspieranego umożliwi mieszkańcom 

włączenie do życia społecznego.  

Kryterium ma na celu zapewnienie 

lokalizacji mieszkań chronionych 

oraz mieszkań wspomaganych, w 

tym mieszkań treningowych i 

wspieranych na obszarze 

zapobiegającym wykluczeniu 

społecznemu i wspomagającym 

powrót do lokalnej społeczności 

osób lub rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Mieszkania nie mogą 

zostać zlokalizowane na terenach 

utrudniających integrację ze 

społecznością lokalną, np. w 

miejscach odludnych, nie 

zapewniających warunków do 

skutecznego przygotowania do 

prowadzenia samodzielnego życia.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

4 TAK 

7) Doświadczenie wnioskodawcy/partnera: 

Wnioskodawca lub partner (w przypadku 

projektów partnerskich) na dzień złożenia 

wniosku posiada łącznie co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w świadczeniu usług 

społecznych. Doświadczenie, którym 

legitymuje się wnioskodawca lub partner 

pochodzi z okresu maksymalnie 5 lat przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

wysokiej jakości działań, które będą 

realizowane przez podmioty 

posiadające doświadczenie w 

świadczeniu usług społecznych. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2-5 TAK 

8) Kompleksowość wsparcia: 

Tworzenie warunków do opieki domowej, 

m.in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego (typ projektu 5) nie może 

być realizowane jako samoistny typ projektu, 

lecz jedynie jako uzupełnienie co najmniej 

jednego z typów projektu nr 2–4. 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

kompleksowych i zintegrowanych 

usług społecznych. Przyczyni się 

również do podniesienia jakości 

usług społecznych świadczonych w 

ramach projektu.  

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

5 NIE 

9) Wkład własny: 

Wnioskodawca lub partner wnosi wkład 

własny w wysokości co najmniej 15% 

wartości projektu.  

 

Kryterium wynika z konieczności 

zapewnienia optymalnej wysokości 

wkładu krajowego. Wkład własny w 

projekcie stanowi dodatkową 

gwarancję trwałości 

przedsięwzięcia. 

2-5 TAK 
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Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

10) Cross – financing i środki trwałe  

w projekcie:  

a) Wydatki w ramach cross-financingu 
stanowią nie więcej niż 40 % wartości 
współfinansowania EFS w projekcie.  

b) Wydatki w ramach limitu na środki 
trwałe stanowią nie więcej niż 40 % 
wartości projektu (włączając cross-
financing). 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

lepszego przygotowania miejsc 

świadczenia usług społecznych do 

realizacji zadań. 

Spełnienie kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2-5 TAK 

C. KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla 

wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. 

D. KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE 

Kryteria ogólne punktowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

E. KRYTERIA PREMIUJĄCE 4  

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

1) Podmiot Ekonomii Społecznej: 

Wnioskodawcą lub partnerem w 

projekcie jest podmiot ekonomii 

społecznej. 

 

 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

Celem kryterium jest powiązanie projektu  

z sektorem ekonomii społecznej, wykorzystanie 

potencjału tego sektora oraz jego rozwój.  

Kryterium to przyczyni się do deinstytucjonalizacji 

świadczenia usług społecznych w regionie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

5 2-5 

2) Wnioskodawca / partner: 

a) Wnioskodawcą jest jednostka 

samorządu terytorialnego lub jej 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL 2014-2020. 

Celem kryterium jest wzmocnienie zdolności do 

rozwiązywania problemów poprzez wykorzystanie 

10 2-5 

                                                      
4 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą 
oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. Opis znaczenia 
kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM RPO WL – w przypadku spełnienia kryterium 
albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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jednostka organizacyjna lub 

Centrum Usług Społecznych, 

albo 

b) w przypadku  wnioskodawcy 

spoza sektora finansów 

publicznych, założono 

partnerstwo z jednostką 

samorządu terytorialnego lub jej 

jednostką organizacyjną, na 

obszarze której realizowany jest 

projekt. 

połączonego potencjału wnioskodawców nie 

będących jednostkami sektora finansów publicznych 

oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

3) Obszar wymagający 

szczególnego wsparcia: 

Projekt jest realizowany na 

obszarze gmin o wskaźniku 

korzystania z pomocy społecznej 

wyższym od średniej 

wojewódzkiej. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL 2014-2020 

dotyczących obszarów wymagających 

szczególnego wsparcia, jak również z Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. 

Kryterium ma na celu skupienie wsparcia na 

obszarach wymagających szczególnego wsparcia w 

zakresie świadczenia usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej. 

  

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu w oparciu o wykaz gmin stanowiący 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

5 2-5 

4) Strategiczne Inwestycje 

Terytorialne (SIT): 

a) Projekt zakłada realizację 

działań w ramach projektów 

zintegrowanych - tzw. 

Strategicznych Inwestycji 

Terytorialnych, które znajdują 

się w dokumencie pn. 

Przedsięwzięcia o 

priorytetowym znaczeniu dla 

realizacji celów Strategii 

Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020 (z perspektywą do 2030 

r.) oraz 

b) fiszka projektu uzyskała 

pozytywny wynik oceny w 

trybie negocjacyjno– 

uzgodnieniowym dla Działania 

11.2 RPO WL (w ramach 

projektów zintegrowanych, o 

których mowa w lit. a). 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020. 

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs musi 

zostać zaktualizowany i dostosowany do wymogów 

konkursu (merytorycznie i finansowo) w stosunku do 

fiszki, będącej przedmiotem oceny w trybie 

negocjacyjno-uzgodnieniowym. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane w 

oparciu o Listę fiszek projektowych dla projektów 

znajdujących się w dokumencie pn. Przedsięwzięcia 

o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów 

Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 (z perspektywą do 2030 r.), ocenionych 

pozytywnie w ramach trybu negocjacyjno-

uzgodnieniowego dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 dla trybu konkursowego, na podstawie 

oświadczenia wnioskodawcy, zawartego we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

5 2-5 

5) Zgodność z programem 

rewitalizacji: 

a) Projekt wynika z aktualnego 

programu rewitalizacji 

obowiązującego na obszarze, 

na którym jest realizowany.  

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wsparcia 

procesu rewitalizacji. W celu uzyskania korzystnych 

efektów działań rewitalizacyjnych niezbędna jest 

koordynacja i synergia projektów finansowanych w 

ramach EFS i EFRR.  

5 2-5 
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b) Projekt zakłada preferencję w 

rekrutacji dla osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z 

obszarów objętych 

programem rewitalizacji. 

Program rewitalizacji powinien znajdować się w 

Wykazie gminnych programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego prowadzonym przez IZ 

RPO aktualnym na dzień złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zgodności 

projektu z aktualnym programem rewitalizacji, 

zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu. 

6) Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada realizację 

wsparcia w zakresie: 

a) usług asystenckich lub, 

b) usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania lub, 

c) specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania lub, 

d) dziennego domu pomocy lub, 

e) mieszkań wspomaganych lub 

chronionych. 

 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL 2014-2020. 

Kryterium ma na celu ukierunkowanie interwencji na 

działania poprawiające sytuację osób 

wymagających szczególnego wsparcia oraz rozwój 

usług opiekuńczych i asystenckich. Kryterium 

realizuje rekomendacje zawarte w Country Report 

dla Polski z 2019 r. 

Wskazane w kryterium rodzaje wsparcia są 

zobowiązane spełnić minimalne wymagania 

świadczenia usług społecznych, 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 Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-202, a w przypadku 

mieszkań chronionych standard dotyczący tej formy 

pomocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca  

2014 r. o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 

wydanych na podstawie tej ustawy. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

10 2 - 5 

II. NEGOCJACJE 

KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE 

Kryteria ogólne zerojedynkowe wskazane są w załączniku 3a- Kryteria wyboru projektów dla wszystkich 

Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 


