Załącznik nr 4 do Uchwały nr 3/2015 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA

11.3 EKONOMIA SPOŁECZNA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
KARTA DZIAŁANIA 11.3 EKONOMIA SPOŁECZNA
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9V:
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz
ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

NR KARTY1: 1/11.3/2015

TRYB WYBORU PROJEKTÓW:

□
x

Termin ogłoszenia naboru wniosków:

konkursowy
pozakonkursowy
II. KWARTAŁ 2015

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU:
2

1. Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie (Typ projektu nr 5 w SZOOP)

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE

Nazwa kryterium (treść)

Kryterium 1:

3

Zastosowanie
kryterium do
typów
projektów w
ramach naboru

Uzasadnienie kryterium

Kryterium
wynika
z
opisu
interwencji
inwestycyjnego 9.v RPO WL 2014-2020.

Priorytetu

1

Minimalny zakres wsparcia:
a) realizacja

działań

w

projekcie

Minimalny zakres wsparcia wynikający z kryterium, wskazuje
na główne aspekty w zakresie koordynacji obszaru ekonomii

1

W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów
pozakonkursowych.
2
Zakres działań koordynacyjnych zgodny 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
3
Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”,
„NIE”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny formalnej.
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 obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania.
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wynika z zapisów ustawowych oraz
dokumentów
strategicznych
o
zasięgu krajowym i regionalnym;
b) projekt zakłada aktualizację i
monitoring
Wieloletniego
regionalnego planu na rzecz
promocji
i
upowszechniania
ekonomii społecznej oraz rozwoju
instytucji
sektora
ekonomii
społecznej na lata 2014-2020
(Programu) oraz koordynację jego
wdrażania w regionie;
c) projekt
zapewnia
koordynację
działań
dotyczących
rozwoju
ekonomii społecznej w regionie we
współpracy
z
akredytowanymi
Ośrodkami Wsparcia Ekonomii
Społecznej
działającymi
na
obszarze województwa lubelskiego
(OWES), w szczególności w
zakresie
realizacji
wspólnych
inicjatyw;

społecznej w regionie. W ramach projektu zrealizowane
zostaną działania o znaczeniu kluczowym dla rozwoju
ekonomii społecznej w województwie, mające na celu
analizę i wyznaczenie jej kierunków rozwoju. Priorytetowo
zostanie potraktowane zadanie aktualizacji Wieloletniego
regionalnego planu na rzecz promocji i upowszechniania
ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii
społecznej na lata 2013-2020.
Kryterium zapewnia zgodność kluczowego zakresu wsparcia
z zapisami ustawy o pomocy społecznej, Krajowym
Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wieloletnim
regionalnym planem na rzecz promocji i upowszechniania
ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii
społecznej na lata 2013-2020 oraz z Wytycznymi w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020.

d) projekt zakłada utworzenie oraz
efektywne
funkcjonowanie
regionalnego komitetu rozwoju
ekonomii
społecznej,
w
szczególności poprzez zapewnienie
możliwości współpracy kluczowych
interesariuszy
w
zakresie
kreowania
rozwoju
ekonomii
społecznej w regionie.
Kryterium 2:
Spójność
systemu
ekonomii społecznej:

wsparcia

Projekt uwzględnia założenia podziału
zadań
i
kompetencji
między
beneficjentem
projektu,
a
akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia
Ekonomii Społecznej działającymi na
obszarze województwa lubelskiego, w
tym w zakresie działań animacyjnych
adresowanych do jednostek samorządu
terytorialnego.
Kryterium 3:
Komplementarność wsparcia:
Projekt

zakłada

komplementarność

Kryterium
wynika
z
opisu
interwencji
inwestycyjnego 9.v RPO WL 2014-2020.

Priorytetu

1

Kryterium ma na celu zapewnienie synergii systemu
wsparcia ekonomii społecznej w regionie oraz przyczyni się
do komplementarności interwencji w ramach Działania 11.3
RPO WL 2014-2020. Kryterium zapewnia podział
kompetencji pomiędzy działaniami koordynacyjnymi w
obszarze ekonomii społecznej realizowanymi przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, a
usługami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które
będą współfinansowane w ramach projektów konkursowych.
Kryterium zabezpieczy przed nakładaniem się i podwójnym
finansowaniem tych działań.
Kryterium
wynika
z
opisu
interwencji
inwestycyjnego 9.v RPO WL 2014-2020.

Priorytetu

1

Kryterium ma na celu zapewnienie zgodności z Krajowym
Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wieloletnim

2
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działań z kierunkami wynikającymi z
dokumentów strategicznych o zasięgu
krajowym i regionalnym, w tym,
Krajowym
Programem
Rozwoju
Ekonomii
Społecznej,
Strategią
Rozwoju Województwa Lubelskiego na
lata
2014-2020,
Wieloletnim
regionalnym planem na rzecz promocji i
upowszechniania ekonomii społecznej
oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii
społecznej na lata 2013-2020, Strategią
Polityki
Społecznej
Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

regionalnym planem na rzecz promocji i upowszechniania
ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii
społecznej na lata 2013-2020, Strategią Polityki Społecznej
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kryterium 4:

Kryterium zakłada optymalny okres realizacji kluczowych
działań, wynikających z konieczności weryfikacji kierunków
rozwoju ekonomii społecznej w regionie w ramach Działania
11.3. RPO WL 2014-2020.

Okres realizacji projektu:
Realizacja projektu zakończy
najpóźniej 31 grudnia 2016 r.

się

Okres wskazany w kryterium wynika z założonej etapowości
działań koordynacyjnych w obszarze ekonomii społecznej
współfinansowanych z Działania 11.3 RPO WL 2014-2020.
Wypracowane rezultaty będą miały również bezpośrednie
przełożenie na kształt kryteriów wyboru projektów oraz inne
wymogi dla wsparcia konkursowego w zakresie ekonomii
społecznej.

Kryterium 5:
Wartość projektu:
Maksymalna wartość projektu
przekracza kwoty 1 440 000 zł.

1

nie

Kryterium 6:
Wkład własny:
Wnioskodawca wnosi wkład własny w
wysokości 15 % wartości projektu.

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020.

1

Kryterium
wynika
z
Kontraktu
terytorialnego
dla
Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia
dotyczące źródeł finansowania krajowego dla środków EFS
w ramach RPO na lata 2014-2020.

1

Obowiązek wniesienia wkładu własnego jest niezbędny do
zapewnienia wymaganego poziomu wkładu własnego w
ramach wdrażanych Działań PRO WL 2014-2020.

KRYTERIA PREMIUJĄCE

4

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

4

Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą
oceniane na etapie oceny 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. Ocena
spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów.
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Treść kryterium

Uzasadnienie kryterium

Liczba
punktów

Zastosowanie
kryterium do
typów projektów
w ramach
naboru

Kryterium 1:
…………………………………….

5

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO:
OŚ PRIORYTETOWA 11 Włączenie społeczne - Priorytet inwestycyjny 9.v
DZIAŁANIE 11.3 EKONOMIA SPOŁECZNA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9V:
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz
ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia
6

Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie

Tytuł lub zakres projektu :
7

podmiot zgłaszający
data identyfikacji

ZWL

8

12.02.2015

podmiot, który będzie wnioskodawcą

9

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

szacowana całkowita wartość projektu (PLN)

1 440 000

szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN)

1 440 000

duży projekt (T/N/ND)

10

ND

szacowany wkład UE (PLN)

1 224 000

przewidywany w dniu identyfikacji termin
złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/
11
miesiąc oraz rok)

II kwartał 2015 r.

przewidywany w dniu identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji projektu

III kwartał 2015 r.

5

Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
6
Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.
7
Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów
pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
8
Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.
9
Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego
projektu.
10
Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I –
inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu.
11
Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą
wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy.
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(kwartał/miesiąc oraz rok)
przewidywany w dniu identyfikacji termin
zakończenia realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

IV kwartał 2016 r.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI

wskaźnik

12

wartość docelowa

WSKAŹNIKI REZULTATU:
Liczba działających regionalnych sieci współpracy OWES po zakończeniu realizacji
projektu

100%

Liczba działających regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej po zakończeniu
realizacji projektu

100%

Liczba działających regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o
charakterze reintegracyjnym po zakończeniu realizacji projektu

100%

Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które kontynuują współpracę
na poziomie regionalnym po zakończeniu realizacji projektu

75 %

Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które kontynuują
przedsięwzięcia służące zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej na
poziomie regionalnym po zakończeniu realizacji projektu

100 %

Liczba wdrożonych lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej po zakończeniu
realizacji projektu

80 %

Liczba funkcjonujących regionalnych komitetów do spraw ekonomii społecznej po
zakończeniu realizacji projektu

100%

Liczba wdrożonych regionalnych wieloletnich planów rozwoju ekonomii społecznej po
zakończeniu realizacji projektu

100%

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem

300

Liczba utworzonych regionalnych komitetów do spraw ekonomii społecznej

1

Liczba zaktualizowanych regionalnych wieloletnich planów rozwoju ekonomii społecznej

1

12

Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która
zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu.

5

