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OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

 

KARTA DZIAŁANIA 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8III  

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw  

 

 

NR KARTY
1: 1/9.3/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

obejmujące: 

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, 

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).  

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 2 

Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

Kryterium 1: 

Kompleksowość wsparcia: 

1) W ramach projektu obligatoryjnie 

realizowane są wszystkie formy 

wsparcia określone w typie projektu 

1 lit. a-c. 

Kryterium wynika z doświadczeń we wdrażaniu 

komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013. Kryterium, poprzez nałożenie 

wymogu kompleksowości wsparcia udzielanego w ramach 

projektu, ma na celu zapewnienie efektywności i 

skuteczności wsparcia na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 Regionalnego 

1 

                                                      
1
 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 

pozakonkursowych. 
2
 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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2) Co najmniej 80% uczestników 

projektu zostanie objętych co 

najmniej 2 formami wsparcia, w tym 

obligatoryjnie zostaną oni objęci 

dotacją na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (typ projektu 1 lit. b). 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 2: 

Mechanizmy zapewnienia trwałości: 

Uczestnik projektu zapewnia środki 

własne na założenie działalności 

gospodarczej w wysokości co najmniej 

2% wartości przyznanej dotacji.  

Kryterium ma na celu zapewnienie trwałości udzielanego 

wsparcia, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 3: 

Liczebność grupy docelowej: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 

minimum 50 osób. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 

większej liczbie osób. Kryterium ograniczy koszty 

zarządzania projektami, które w przypadku objęcia 

wsparciem większej liczby osób przez jednego 

doświadczonego Wnioskodawcę zostaną znacznie 

ograniczone niż przy realizacji kilku projektów 

obejmujących łącznie tę samą liczbę osób.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 4: 

Cross – financing i zakup środków 

trwałych: 

a) Projekt nie uwzględnia wydatków 

objętych zakresem pomocy  

z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (cross-

financingu). 

b) Zakup środków trwałych w 

projekcie może dotyczyć 

wyłącznie kategorii wydatków 

związanych z zapewnieniem 

realizacji zasady równości szans 

osób z niepełnosprawnościami. 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 

ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 5: 

Doświadczenie Beneficjenta: 

Beneficjent posiada co najmniej 2 

letnie doświadczenie w zakresie 

/obszarze merytorycznym, którego 

dotyczy projekt.  

W przypadku projektów partnerskich 

powyższe warunki muszą zostać 

Kryterium wynika z doświadczeń we wdrażaniu 

komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 i ma na celu zapewnienie 

prawidłowej realizacji projektu poprzez podmioty 

posiadające niezbędne doświadczenie. Doświadczenie w 

obszarze merytorycznym rozumiane jest nie tylko jako 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa, ale 

również jako doświadczenie w udzielaniu środków na 

rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 

(bezzwrotnych i/lub zwrotnych) oraz monitorowanie ich 

1 
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spełnione przez co najmniej jednego  

z partnerów w projekcie. 

prawidłowego wykorzystania. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 6: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie projektu 

w ramach danej 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. Ma ono również 

za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami  

w przypadku większej liczby wniosków od jednego 

Wnioskodawcy. 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 tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie złożone  

w odpowiedzi na daną rundę konkursową wnioski,  

w związku z niespełnieniem przez projektodawcę 

kryterium formalnego specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

1 

Kryterium 7: 

Trwałość projektu: 

Projekt zapewnia, że Wnioskodawca 

zobowiąże uczestników do 

prowadzenia działalności gospodarczej 

rozpoczętej w ramach projektu co 

najmniej przez okres 12 miesięcy od 

dnia faktycznego rozpoczęcia 

działalności gospodarczej (zgodnie z 

aktualnym wpisem do CEIDG lub 

KRS). 

Kryterium ma na celu zapewnienie trwałości udzielanego 

wsparcia, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. b 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 3 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 
Zastosowanie 

                                                      
3
 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 (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – 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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kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach naboru 

Kryterium 1: 

Skuteczność realizacji 

projektu: 

W ramach projektu, w co najmniej 

20% przedsiębiorstw powstałych 

wskutek przyznania wsparcia 

finansowego na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

zostaną utworzone dodatkowe 

miejsca pracy w okresie 12 

miesięcy od dnia ich utworzenia. 

Zgodnie z założeniami wskaźnika rezultatu 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

15 1 

Kryterium 2: 

Skuteczność realizacji 

projektu: 

Projekt zakłada utworzenie 

dodatkowych miejsc pracy przez 

uczestników projektu, którzy 

dzięki środkom EFS założą 

własną działalność gospodarczą i 

utworzą dodatkowe miejsca pracy 

dla innych osób w sektorach         

- białej gospodarki (tj. sektory 

związane z lecznictwem, ochroną 

zdrowia, farmaceutyczne, 

usługami medyczno-

opiekuńczymi oraz przemysłem 

produktów medycznych) 

i/lub, 

- zielonej gospodarki (poza 

rolnictwem), tj. sektory związane 

z transportem zbiorowym, 

odnawialnymi źródłami energii, 

budownictwem oraz gospodarką 

odpadami. 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

10 1 

Kryterium 3: 

Struktura grupy docelowej: 

Wsparcie obejmuje w min. 5% 

osoby odchodzące z rolnictwa 

planujące rozpocząć prowadzenie 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej*. 

*- pod pojęciem osoby odchodzącej z 

Kryterium wynika z zapisów Umowy Partnerstwa. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 
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rolnictwa rozumiemy rolnika 

zarejestrowanego w PUP/MUP jako 

osoba bezrobotna, prowadzącego 

indywidualne gospodarstwo rolne do 

wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz 

ubezpieczonego w KRUS, dla którego 

został ustalony I (tzw. bezrobotni 

aktywni) lub II (tzw. wymagający 

wsparcia) profil pomocy. Ponadto 

osoba taka znajduje się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, co 

oznacza iż należy co najmniej do 

jednej z następujących grup: 

- osoby w wieku 50 lat i więcej,  

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby o niskich kwalifikacjach.  

 

Zgodnie z zapisami Umowy 

Partnerstwa warunkiem koniecznym 

jest przejście reorientowanych osób z 

systemu ubezpieczeń społecznych 

rolników (KRUS) do ogólnego 

systemu zabezpieczeń (ZUS). 

Kryterium nr 4: 

Kryteria rekrutacji do projektu: 

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu 

zapewniające preferencje dla 

osób zamierzających utworzyć 

przedsiębiorstwo społeczne. 

Kryterium wynika z konieczności zapewnienia 

komplementarności projektu z Priorytetem 

Inwestycyjnym 9v oraz uwagi sformułowanej przez 

Komisję Europejską.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1 
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OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY 

 

KARTA DZIAŁANIA 9.4 GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO  

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8IV  

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie 

życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę  

 

 

NR KARTY
4: 1/9.4/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie: 

a) żłobków, 

b) klubów dziecięcych. 

 

2. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: 

a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 

b) staże i praktyki zawodowe, 

c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych  

(w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy), 

d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, 

e) wsparcie adaptacyjne
5
 pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, 

jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji  

i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.  

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 6 

Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

                                                      
4
 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 

pozakonkursowych. 
5
 Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób 

niepełnosprawnych finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
6
 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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w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie projektu 

w ramach danej 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. Ma ono również 

za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami  

w przypadku większej liczby wniosków od jednego 

Wnioskodawcy. 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 tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie złożone  

w odpowiedzi na daną rundę konkursową wnioski,  

w związku z niespełnieniem przez projektodawcę 

kryterium formalnego specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

1, 2 

Kryterium 2: 

Kompleksowość wsparcia: 

Dla osób bezrobotnych i biernych 

zawodowo projekt uwzględnia 

realizację jednej formy wsparcia w 

ramach typu projektu nr 1 oraz co 

najmniej jednej formy wsparcia w 

ramach typu projektu nr 2 wynikającej z 

IPD. 

Kryterium wynika z konieczności wielotorowego wsparcia 

osób bezrobotnych i biernych zawodowo sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3. Zatem obok wsparcia w 

ramach typu 1 w przypadku tej grupy uczestników projektu 

zakłada się realizację również działań z zakresu 

aktywizacji zawodowej, co przyczyni się do zwiększenia 

skuteczności projektu. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

Kryterium 3: 

Efektywność zatrudnieniowa: 

Wobec wszystkich uczestników 

objętych aktywizacją zawodową projekt 

zakłada osiągniecie minimalnego progu 

efektywności zatrudnieniowej na 

poziomie: 

 33% dla osób w wieku 50 lat i 

więcej; 

 39% dla kobiet; 

 33% dla osób z niepełno 

sprawnościami; 

 30% dla osób długotrwale 

bezrobotnych; 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów realizacji 

projektu w wymiarze w wymiarze zatrudnieniowym. 

Pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej jest 

obowiązkowy dla grup, które ostatecznie wystąpią  

w projekcie, zgodnie z założeniami projektodawcy 

wyrażonymi we wniosku o dofinansowanie. 

 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 
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 29% dla osób o niskich 

kwalifikacjach (z wykształceniem 

gimnazjalnym lub niższym); 

 38% dla osób o niskich 

kwalifikacjach (do poziomu 

wykształcenia ponadgimnazjalnego 

włącznie) 

 

o ile dotyczy.  

W przypadku pozostałych uczestników 

projektu minimalny próg efektywności 

zatrudnieniowej wynosi 40%. 

Kryterium 4: 

Sposób realizacji szkoleń: 

Wszystkie szkolenia w ramach projektu 

kończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego kompetencje i/lub 

kwalifikacje uczestników. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń 

oferowanych w ramach RPO WL.  

 

Kryterium ma zapewnić, że uczestnicy szkolenia nabędą 

kompetencje lub kwalifikacje rozumiane zgodnie z 

definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

Kryterium 5: 

Sposób realizacji staży/ praktyk 

zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże 

/praktyki zawodowe muszą być 

powiązane ze szkoleniami w ramach 

projektu. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, że staże  

i praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 

praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że powiązanie 

staży / praktyk zawodowych ze szkoleniami w ramach 

projektu stanowi istotny warunek ich skuteczności. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

Kryterium 6: 

Ograniczenia czasowe staży/ 

praktyk zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże 

/praktyki zawodowe będą trwały przez 

okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 

zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, iż staże, 

praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 

praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego. 

 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że 

zaproponowany okres realizacji form wsparcia 

wskazanych w treści kryterium jest optymalny do nabycia 

umiejętności praktycznych. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

Kryterium 7: 

Trwałość projektu: 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

1 
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Beneficjent jest zobowiązany do 

zachowania trwałości utworzonych w 

ramach projektu miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w żłobkach i klubach 

dziecięcych, przez okres co najmniej 2 

lat od daty zakończenia realizacji 

projektu, określonej w umowie o 

dofinansowanie projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako gotowość 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do 

świadczenia usług w ramach 

utworzonych w projekcie miejsc opieki. 

2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 8: 

Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada tworzenie miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3. 

Kryterium wynika ze wskaźników założonych do realizacji 

w ramach RPO WL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 9: 

Zapotrzebowanie na miejsca opieki 
nad dziećmi do lat 3: 
 
Projekty mające na celu 

upowszechnianie opieki nad dziećmi 

do lat 3 mogą obejmować tworzenie i 

utrzymanie nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w gminach, gdzie 

liczba dostępnych miejsc opieki jest 

niższa niż zidentyfikowane 

zapotrzebowanie na miejsca. 

Kryterium wynika z podrozdziału 5.2 pkt 2 Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o 

zestawienie gmin, o których mowa w treści kryterium, 

będące załącznikiem do Regulaminu konkursu. 

1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 7 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

Skuteczność realizacji 

projektu: 

Kryterium dotyczy preferowania projektów o 

wysokiej jakości, co przełoży się na ich skuteczność 

w realizacji Celu Tematycznego 8. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

10 1, 2 

                                                      
7
 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 (tj. przyznanie 
0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia 
kryterium albo 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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W ramach projektu po 

opuszczeniu programu co 

najmniej: 

 95% osób powróci na rynek 

pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem 

dziecka, 

 80% osób pozostających bez 

pracy znajdzie pracę lub będzie 

jej poszukiwać.  

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 2: 

Struktura grupy docelowej: 

Co najmniej 50% uczestników 

projektu stanowią osoby 

bezrobotne i/lub bierne 

zawodowo. 

Kryterium wynika ze specyfiki Celu Tematycznego 8 

oraz wskaźników założonych do realizacji w ramach 

RPO WL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1, 2 
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OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I  

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

 

 

NR KARTY
8: 2/11.1/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

□ konkursowy                         

x pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków 

pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji  

i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej (typ projektu nr 1 lit. c 

w SZOOP). 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 9 

Treść kryterium (nazwa) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowan

ie kryterium 

do typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

 Efektywność społeczno – 

zatrudnieniowa: 

Wnioskodawca dokona weryfikacji oraz 

przedłoży Instytucji Pośredniczącej 

wyniki pomiaru efektywności społeczno-

zatrudnieniowej uzyskanej przez 

uczestników projektu, zgodnie  

Zgodnie z RPO WL 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 

beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów reintegracji 

uczestników projektu w wyniku realizacji ścieżki udziału w 

projekcie w wymiarze społecznymi i wymiarze 

zatrudnieniowym (efektywność społeczno-zatrudnieniowa),  

z uwzględnieniem włączeń wskazanych w ww. Wytycznych. 

1  

                                                      
8
W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 

pozakonkursowych. 
9
 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 w ramach 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 obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 
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z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020. 

• W odniesieniu do osób lub środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym minimalny 

poziom efektywności społeczno-

zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym 

minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 22%.  

• W odniesieniu do osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, osób  

z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi minimalny poziom 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej 

wynosi 46%, w tym minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 12%. 

Wskazane w kryterium minimalne poziomy efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej (w tym efektywności 

zatrudnieniowej) wynika z minimalnych poziomów określonych 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 2: 

Diagnoza potrzeb uczestników: 

Projekt zakłada przeprowadzenie w 

ramach projektu we współpracy z 

powiatowym urzędem pracy diagnozy 

potrzeb uczestników projektu (w 

przypadku projektów dotyczących 

stosowania instrumentów aktywizacji 

zawodowej w przygotowaniu diagnozy 

musi uczestniczyć doradca zawodowy) 

oraz stworzenie dla każdego uczestnika 

projektu indywidualnej ścieżki 

reintegracyjnej/ indywidualnego planu 

działania (IPD). 

Zgodnie z RPO WL 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.  

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu 

umożliwi Wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki 

wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

uczestników, którzy w pierwszej kolejności instrumentów 

aktywnej integracji o charakterze społecznym.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 3: 

Wymogi w zakresie szkoleń: 

Szkolenia realizowane w ramach 

projektu kończącą się procesem 

walidacji i certyfikacji,  

tj. egzaminem i uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego umiejętności i/lub 

kompetencje i/lub kwalifikacje 

uczestników.  

 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia realizowane w ramach 

projektu zakończą się uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 

poziomu kwalifikacji/kompetencji, a nie potwierdzającego 

uczestnictwo w szkoleniu lub kursie.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 4: Kryterium ma zapewnić wykorzystanie podstawowego 

narzędzia pracy pracownika socjalnego, tj. kontraktu 

socjalnego. Kontrakt socjalny jest rozumiany zgodnie z art. 6 

1 
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Kontrakt socjalny: 

Projekt zakłada realizację kontraktu 

socjalnego w odniesieniu do każdego z 

uczestników projektu. 

Kontrakt socjalny określa w 

szczególności, że uczestnik projektu nie 

mający określonego III. profilu pomocy i 

pozostający bez pracy jest zobowiązany 

do rejestracji w powiatowym urzędzie 

pracy po zakończeniu udziału w 

projekcie, o ile może podlegać takiej 

rejestracji. 

pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Zastosowanie kontraktu socjalnego ma na celu 

przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej uczestników 

projektu. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 5: 

Kryteria rekrutacji do projektu: 

Projekt zakłada , że co najmniej 50% 

uczestników projektu będą stanowiły 

osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020. 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 10 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

projektów w 

ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

……………………………………. 

    

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
11

 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE - Priorytet inwestycyjny 9.i 

 

DZIAŁANIE 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I  

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie 

Tytuł lub zakres projektu
12

: Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych 
klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja  

                                                      
10

 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. 
11

 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. 
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i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno-
zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej. 
  

podmiot zgłaszający
13

 ZWL 

data identyfikacji
14

 12.02.2015 r. 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
15

 213 Ośrodków Pomocy Społecznej z województwa lubelskiego 

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) 30 000 000 (dotyczy naboru z roku 2015) 

szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych (PLN) 

30 000 000 (dotyczy naboru z roku 2015) 

duży projekt (T/N/ND)
16

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 25 500 000 (dotyczy roku 2015) 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ 

miesiąc oraz rok)
17

 

IV kwartał 2015 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

I kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

2023 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
18

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu [osoby] 32 % 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu [osoby] 45 % 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby] 25 % 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] 
 

9 996  

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby] 
 

900  

                                                                                                                                                                           
12

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
13

 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.  
14

 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. 
15

 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie 
danego projektu.  
16

 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. 
17

 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. 
18

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

 

 

NR KARTY
19: 1/11.2/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x    konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym,  

w tym:  

a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, 
ognisk wychowawczych, oferujących zajęcia/programy socjoterapeutyczne, 

b) rozwój i upowszechnienie profesjonalnego i zintegrowanego poradnictwa rodzinnego oraz specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego (m.in. wsparcie tworzenia/funkcjonowania międzygminnych punktów konsultacyjno – 
doradczych, zapewnianie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego),  

c) rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w tym usług ośrodków wsparcia i usług pomocy całodobowej),  
d) upowszechnianie działań asystentów rodziny, działań rodzin wspierających,  
e) rozwój placówek wsparcia dziennego. 

 
2. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym: 

a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, 
b) upowszechnianie działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
c) podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez planowaną restrukturyzację 

tych placówek w celu zmniejszenia liczby dzieci oraz podwyższania wieku dzieci umieszczanych w tych 
placówkach. 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 20

 

Treść kryterium (nazwa) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

1 

                                                      
19

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 
pozakonkursowych. 
20

 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 w ramach 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 obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 



Załącznik do Uchwały nr 18/2015 Komitetu Monitorującego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

 Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 października 2015 r.  

16 

Zakres usług wsparcia rodziny 

Projekt obejmuje co najmniej: 

a) realizację działań profilaktycznych 

wspierających rodzinę w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne 

dla rodzin przeżywających trudności w 

pełnieniu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych i/lub rodzin 

zastępczych. 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 oraz zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium 2: 

Zakres wsparcia procesu 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 

Projekt zakłada specjalistyczne 

poradnictwo rodzinne dla rodzin 

przeżywających trudności w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo - wychowawczych i/lub 

rodzin zastępczych. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 oraz zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

Kryterium 3: 

Wykorzystanie potencjału placówek 

oświatowych 

Projekty na rzecz rozwoju środowiskowych 

form i placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży oferujących 

zajęcia/programy socjoterapeutyczne (typ 

projektu 1a), zakładają wykorzystanie 

potencjału organizacyjno – technicznego 

szkół i innych placówek oświatowych. 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania 

Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 

wymiar aktywnej integracji. 

Kryterium przyczyni się do wsparcia systemowych 

rozwiązań na rzecz wzmocnienia funkcji wczesno-

interwencyjnej szkoły poprzez rozwój różnych usług 

profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży realizowanych poza szkołą w środowisku.   

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1a) 

Kryterium 4: 

Kompleksowość projektów 

1. Wsparcie na rzecz upowszechniania 

działań asystentów rodziny, działań 

rodzin wspierających (typ projektu 1d) 

oraz na rzecz upowszechniania działań 

koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej (typ projektu 2b) nie może 

być realizowane jako samoistny typ 

projektu, lecz jedynie jako działania 

uzupełniające kompleksową ofertę 

usług wsparcia rodziny i/lub pieczy 

zastępczej. 

2.  Projekt zakłada poradnictwo dla 

asystentów rodziny (typ projektu 1d)  

Kryterium ma na celu zapewnienie kompleksowych i 

zintegrowanych usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej w regionie. Przyczyni się również do 

podniesienia efektywności i jakości pracy z rodzinami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym i przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, jak również z rodzinami zastępczymi 

oraz rodzinnymi domami dziecka  poprzez wzmocnienie 

kompetencji i potencjału kadry pracującej z tymi 

rodzinami. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1d), 2b)  
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i/lub koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej (typ projektu 2b)  w celu 

podniesienia ich kompetencji 

zawodowych i utrzymania wysokiego 

poziomu świadczonych usług.   

Kryterium 5: 

Kryteria rekrutacji do projektu:  

Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu zapewniające 

preferencje dla każdej z poniższych grup: 

 rodziny z dzieckiem  

z niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad 

dzieckiem z niepełnosprawnością, 

 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 11 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 niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, 

 osoby lub rodziny korzystające z 

Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 -  zakres 

wsparcia tych osób w ramach projektu 

jest komplementarny i uzupełnia 

działania współfinansowane z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących.  

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 wskazanych w kryterium, 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.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 

Kryterium 6: 

Wnioskodawca:  

Wnioskodawcą jest podmiot uprawniony 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 oraz zapisami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

1, 2 



Załącznik do Uchwały nr 18/2015 Komitetu Monitorującego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

 Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 października 2015 r.  

18 

do realizacji usług wsparcia rodziny i 

systemu pieczy zastępczej zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz podmiot, którego 

statutowym celem/zadaniem jest 

wspieranie rodziny i/lub pieczy zastępczej. 

W przypadku projektów partnerskich 

warunek ten musi zostać spełniony przez 

co najmniej jednego z partnerów w 

projekcie. 

lata 2014 – 2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości 

działań, które będą realizowane przez podmioty 

posiadające stosowne kompetencje, a ich działalność 

ukierunkowana jest na działania w obszarze wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 7: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż dwa 

wnioski o dofinansowanie projektu w 

ramach danej 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. Ma ono również 

za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami  

w przypadku większej liczby wniosków od jednego 

Wnioskodawcy. 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 tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie złożone  

w odpowiedzi na daną rundę konkursową wnioski,  

w związku z niespełnieniem przez projektodawcę 

kryterium formalnego specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

1, 2 

Kryterium 8: 

Dostępność usług: 

Projekt zakłada rozwój różnych form 

wsparcia rodziny z dzieckiem w gminach 

województwa lubelskiego, w których 

zidentyfikowano brak takich usług 

wsparcia lub ich ograniczoną dostępność. 

Z danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Lublinie (Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 r.) 

wynika, że na terenie województwa lubelskiego 

występują obszary szczególnie zagrożone ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, gdzie występuje niedobór 

usług skierowanych do rodzin z dziećmi. Kryterium ma na 

celu zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny na 

obszarach deficytowych.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o wykaz 

gmin województwa lubelskiego, w których 

zidentyfikowano brak usług wsparcia rodziny z dzieckiem 

lub ich ograniczoną dostępność, stanowiący załącznik do 

regulaminu konkursu. 

1 

Kryterium 9: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

1 
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Usługi wsparcia rodziny: 

Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy 

w opiece i wychowaniu dzieci w formie 

placówek wsparcia dziennego polegają na 

tworzeniu nowych miejsc opieki i 

wychowania w ramach nowych placówek 

wsparcia dziennego i/lub w ramach 

istniejących placówek. 

EFRR na lata 2014-2020.  

  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

Kryterium 10: 

Źródło finansowania usług: 

Ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego nie są finansowane 

świadczenia wypłacane na podstawie 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Świadczenia te mogą stanowić 

wkład własny do projektu. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.  

  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

1,2 

Kryterium 11: 

Trwałość projektu: 

W przypadku wsparcia na tworzenie 

nowych placówek wsparcia dziennego, 

Beneficjent jest zobowiązany do 

zachowania trwałości po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji 

projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenia usług pomocy w opiece i 

wychowaniu w ramach placówek wsparcia 

dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

1lit. e 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 21 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów 

                                                      
21

 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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projektów w 

ramach naboru 

Kryterium 1: 

Wsparcie rodzinnych form pieczy 

zastępczej: 

Projekt zakłada realizację działań 

określonych w typie projektu nr 2a, tj. 

wsparcie rozwoju rodzinnych form 

pieczy zastępczej. 

Kryterium ma na celu wsparcie procesu 

deinstytucjonalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz założeniami 

Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących 

przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności 

poprzez premiowanie działań prowadzących do 

odejścia od opieki instytucjonalnej świadczonej 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 

rzecz rodzinnych form pieczy zastępczej.. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

20 2a 

Kryterium 2: 

Wykorzystanie wypracowanych 

rozwiązań: 

Projekt zakłada wykorzystanie nowych 

bardziej skutecznych i efektywnych 

rozwiązań lub produktów (w tym 

instrumentów, narzędzi, metod pracy) 

w zakresie usług wsparcia rodziny i/lub 

pieczy zastępczej, wypracowanych w 

ramach projektów innowacyjnych i/lub 

systemowych Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 lub projektów 

innowacyjnych Programu Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020.  

Kryterium przyczyni się do rozwoju nowych 

rozwiązań, instrumentów, narzędzi i metod pracy 

w zakresie usług wsparcia rodziny i systemu 

pieczy zastępczej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

5 1, 2 

Kryterium 3: 

Partnerstwo: 

Projekt jest realizowany w partnerstwie 

i zakłada działania zarówno na rzecz 

usług wsparcia rodziny (w 

szczególności w zakresie pracy z 

rodziną), jak i wsparcia rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

Partnerstwo obejmuje podmioty z co 

najmniej dwóch sektorów: 

społecznego, prywatnego i 

publicznego. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

Kryterium umożliwi realizację zintegrowanego 

wsparcia na rzecz usług wsparcia rodziny oraz 

procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 

Przesłanką jego wprowadzenia jest 

obowiązujący ustawowy podział zadań 

pomiędzy gminę i powiat, w szczególności w 

zakresie pracy z rodziną oraz rodzinnej pieczy 

zastępczej. Realizacja projektów w partnerstwie 

wielosektorowym, wzmocni współpracę 

podmiotów realizujących zadania wsparcia 

rodziny oraz rodzinnej pieczy zastępczej i 

przyczyni się do zwiększenia efektywności tych 

działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

10 1, 2 
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zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
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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 KARTY
22: 1/11.3/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x    konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,  

w szczególności przedsiębiorstw społecznych, w tym: 

a) wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej (obejmujące m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe, 

przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia działalności), 

b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym 

podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych)
 23

. 

 

2. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach 

społecznych, w tym: 

a) subsydiowane zatrudnienie, 

b) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym 

zatrudnieniem), 

c) zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających podmioty reintegracyjne czy placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, 

d) dotacja na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. 

 

3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych świadczone przez akredytowane 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym: 

a) usługi animacji lokalnej
24

,  

b) usługi rozwoju ekonomii społecznej
25

, obejmujące m.in. wsparcie przygotowawcze (w tym usługi 

doradcze i szkoleniowe), narzędzia inkubacji i preinkubacji, 

                                                      
22

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 
pozakonkursowych. 
23

 Możliwe będzie również wsparcie tworzenia podmiotów o charakterze reintegracyjnym, tj. Centrów Integracji Społecznej i Klubów 
Integracji Społecznej, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej w porozumieniu z samorządem powiatu oraz Zakładów Aktywności 
Zawodowej w porozumieniu z samorządem województwa, o ile konieczność taka będzie wynikała z pogłębionej diagnozy potrzeb 
przeprowadzonej przez beneficjenta na poziomie lokalnym. 
24

 Wsparcie animacji lokalnej w celu tworzenia podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, budowy partnerstw publiczno – 
społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej. 
25

 Tj. inicjowanie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych. 
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c) usługi wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych, w tym głównie 

poprzez zwiększanie kompetencji menadżerskich i zarządczych, zawodowych i społecznych, np. w 

formie doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, m.in. z zakresu zarządzania 

przedsiębiorstwem, planowania strategicznego, marketingu. 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 26 

Treść kryterium (nazwa) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

Skuteczność realizacji projektu: 

W ramach projektu po opuszczeniu 

programu pracę podejmie co najmniej 

20% osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 

założonych do osiągnięcia w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. Aby założona struktura wskaźników była realna  

do osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi 

dotyczące skuteczności wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

Kryterium 2: 

Skuteczność realizacji projektu: 

Projekt zakłada, że w wyniku 

działalności Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES) zostaną 

osiągnięte na minimalnym 

średniorocznym poziomie wskazanym 

w Regulaminie konkursu następujące 

wskaźniki efektywnościowe: 

a) dla usług animacji lokalnej (usług 

animacyjnych) i usług rozwoju 

ekonomii społecznej (usług 

inkubacyjnych): 

1)  liczba grup inicjatywnych, które w 

wyniku działalności OWES 

wypracowały założenia co do 

utworzenia podmiotu ekonomii 

społecznej; 

2) liczba środowisk, które w wyniku 

działalności OWES przystąpiły do 

wspólnej realizacji przedsięwzięcia 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

oraz zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie osiągania przez 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wskaźników 

efektywnościowych stosowanych w ramach systemu 

akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia 

ekonomii społecznej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie 

minimalnego średniorocznego wymaganego poziomu 

wskaźników, o których mowa w kryterium, wskazanego (z 

uwzględnieniem w szczególności stanu rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie/ subregionie oraz potrzeb 

rozwojowych, postanowień regionalnego programu 

rozwoju ekonomii społecznej oraz opinii ROPS) w 

Regulaminie konkursu. 

 

1, 2, 3 

                                                      
26

 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 w ramach 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 obligatoryjne – ich spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. 



Załącznik do Uchwały nr 18/2015 Komitetu Monitorującego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

 Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 października 2015 r.  

24 

mającego na celu rozwój ekonomii 

społecznej; 

3) liczba miejsc pracy utworzonych w 

wyniku działalności OWES dla osób, 

wskazanych w definicji 

przedsiębiorstwa społecznego; 

4) liczba organizacji pozarządowych 

prowadzących działalność odpłatną 

pożytku publicznego lub działalność 

gospodarczą utworzonych w wyniku 

działalności OWES; 

b) dla usług wsparcia istniejących 

przedsiębiorstw społecznych (usług 

biznesowych): 

5) liczba miejsc pracy w przeliczeniu na 

pełne etaty utworzonych w wyniku 

działalności OWES we wspartych 

przedsiębiorstwach społecznych; 

6) procent wzrostu obrotów 

przedsiębiorstw społecznych objętych 

wsparciem. 

Kryterium 3: 

Wnioskodawca:  

Wnioskodawcą jest Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES), który 

posiada akredytację ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego na obszar województwa 

lubelskiego dla wszystkich typów usług 

wsparcia ekonomii społecznej w 

rozumieniu Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do 

realizacji projektu zgodnie ze  

standardami działania określonymi dla 

OWES.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

oraz zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości 

działań, które będą realizowane przez podmioty 

posiadające potencjał oraz kompetencje potwierdzone 

zgodnie z system akredytacji i standardów działania 

instytucji wsparcia ekonomii społecznej (AKSES). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 

Kryterium 4: 

Kompleksowość projektu:  

Wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu obejmuje w sposób 

komplementarny i łączny wszystkie trzy 

typy projektów przewidziane do 

realizacji w ramach ogłoszonego 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020. 

Kryterium na celu zapewnienie kompleksowej realizacji 

wsparcia w ramach jednego projektu, gdyż zgodnie z 

powołanymi Wytycznymi operatorami bezzwrotnego 

wsparcia dotacyjnego i usług towarzyszących przyznaniu 

dotacji są OWES. Przyjęte rozwiązanie zwiększy 

1, 2, 3 
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naboru. 

 

efektywność kosztową działań współfinansowanych z 

RPO WL 2014-2020, w szczególności poprzez 

ograniczenie kosztów zarządzania projektami w przypadku 

realizacji większej liczby projektów. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 5: 

Zakres terytorialny projektu:  

Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w ramach projektu 

obejmują wyłącznie obszar jednego z 

subregionów województwa lubelskiego, 

wydzielonych zgodnie z regionalnym 

programem rozwoju ekonomii 

społecznej. 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. 

Na każdy z subregionów województwa lubelskiego 

zostanie wyłoniony jeden Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej świadczący usługi wsparcia na rzecz ekonomii 

społecznej. 

Delimitacja subregionów wynikająca z aktualizacji 

Wieloletniego regionalnego planu na rzecz promocji i 

upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju 

instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w 

województwie lubelskim na lata 2013-2020 zostanie 

wskazana w Regulaminie konkursu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2, 3 

Kryterium 6: 

Kryteria rekrutacji do projektu:  

1) Projekt zakłada kryteria rekrutacji 

uczestników do projektu 

zapewniające preferencje dla osób 

będących uczestnikami projektów w 

ramach Działania 11.1 oraz Działania 

11.2 RPO WL 2014-2020, w tym w 

szczególności dla: 

 osób o znacznym lub 

umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, 

 osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z 

niepełnosprawnością intelektualną 

oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 osób opuszczających podmioty 

reintegracyjne, 

 wychowanków opuszczających 

instytucjonalne oraz rodzinne formy 

pieczy zastępczej 

których ścieżka reintegracji 

wymaga dalszego wsparcia w 

ramach Działania 11.3 RPO WL. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

oraz zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1, 2 
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2) W zakresie tworzenia miejsc pracy w 

istniejących podmiotach ekonomii 

społecznej (PES) projekt zakłada 

kryteria rekrutacji zapewniające 

preferencje dla tworzenia miejsc pracy 

w podmiotach, które w trakcie realizacji 

projektu zostaną przekształcone w 

przedsiębiorstwa społeczne.  

Kryterium 7: 

Komplementarność zakresu 

wsparcia: 

Zakres wsparcia w projekcie dla osób, 

będących uczestnikami projektów w 

ramach Działania 11.1 oraz Działania 

11.2 RPO WL 2014-2020, w 

komplementarny sposób uzupełnia 

działania dotychczas podejmowane na 

rzecz ww. uczestników w ramach RPO 

WL 2014-2020. 

Kryterium ma na celu zapewnienie komplementarności 

wewnętrznej RPO WL 2014-2020. Kryterium przyczyni się 

do zwiększenia skuteczności wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

wykorzystanie instrumentów wsparcia rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1, 2 

Kryterium 8: 

Tworzenie nowych podmiotów ekonomii 

społecznej: 

 

Wsparcie tworzenia nowych 

podmiotów ekonomii społecznej w 

ramach projektu dotyczy wyłącznie: 

 tworzenia nowych 

przedsiębiorstw społecznych 

i/lub  

 tworzenia podmiotów 

reintegracyjnych.    

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

oraz z uwzględnieniem zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020.  

Kryterium ma na celu jednoznaczne wskazanie zakresu 

wsparcia w ramach projektów nakierowanych na tworzenie 

nowych podmiotów ekonomii społecznej. Zawężenie 

zakresu wsparcia wynika z powołanych wytycznych 

horyzontalnych oraz zapisów RPO WL 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. b 

Kryterium 9: 

Wsparcie tworzenia podmiotów 

reintegracyjnych (dotacja): 

1) Konieczność tworzenia podmiotu 

reintegracyjnego wynika z 

pogłębionej diagnozy potrzeb 

przeprowadzonej przez 

wnioskodawcę na poziomie 

lokalnym. 

2) Tworzenie podmiotu 

reintegracyjnego w ramach projektu 

następuje wyłącznie w formalnym 

porozumieniu z właściwym 

samorządem gminy/ powiatu/ 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

oraz z uwzględnieniem zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. 

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu 

deklaruje spełnienie wymogów wynikających z kryterium.   

Szczegółowe zasady dotacyjnego wsparcia w zakresie 

tworzenia podmiotów reintegracyjnych zostaną 

opracowane przez beneficjenta i zatwierdzone przez IZ 

RPO WL na etapie realizacji projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 lit. b 
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województwa oraz wymaga zgody 

podmiotu odpowiedzialnego za 

finansowanie nowo utworzonego 

podmiotu reintegracyjnego. 

 

Kryterium 10: 

Wsparcie tworzenia miejsc pracy: 

Bezzwrotne wsparcie finansowe 

dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy 

wyłącznie dla: 

 osób bezrobotnych, w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instrumentach 

rynku pracy, zakwalifikowanych 

do III. profilu pomocy  

lub 

  osób, o których mowa w art. 1 

ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

lub 

 osób o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020, z uwzględnieniem zapisów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020. 

Kryterium ma na celu jednoznaczne wskazanie katalogu 

grup docelowych, dla których w ramach projektu mogą 

zostać stworzone nowe miejsca pracy. Katalog osób 

uprawnionych do wsparcia wynika z powołanych 

wytycznych horyzontalnych oraz demarkacji grup 

docelowych w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach 

RPO WL 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

Kryterium 11: 

Subsydiowanie zatrudnienia: 

1) Wsparcie w postaci 

subsydiowanego zatrudnienia jest 

możliwe wyłącznie w 

przedsiębiorstwach społecznych.  

2) Udzielenie wsparcie w postaci 

subsydiowanego zatrudnienia 

każdorazowo zostanie 

poprzedzone analizą efektywności 

kosztowej. 

3) Po zakończeniu okresu refundacji 

kosztów zatrudnienia uczestnik 

projektu zostanie zatrudniony na 

okres co najmniej trzech miesięcy i 

przynajmniej na ½ etatu ze 

środków własnych 

przedsiębiorstwa. 

Kryterium, poprzez wskazanie ogólnych ram wsparcia, ma 

na celu zapewnienie efektywności  kosztowej oraz 

trwałości miejsc pracy utworzonych w sektorze ekonomii 

społecznej w ramach subsydiowanego zatrudnienia. 

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu 

deklaruje spełnienie wymogów wynikających z kryterium.   

 Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 

Kryterium 12: 

Okres realizacji projektu: 

. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

1, 2, 3 
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Okres realizacji projektu wynosi 36 

miesięcy. 

 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 13: 

Liczba wniosków: 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES) składa nie więcej 

niż dwa wnioski o dofinansowanie 

projektu w ramach danej rundy 

konkursowej. 

Kryterium ma na celu precyzyjne zaplanowanie 

przedsięwzięcia przez Wnioskodawców, co pozytywnie 

wpłynie na zwiększenie efektywności projektów oraz 

jakości składanych wniosków o dofinansowanie. Wymóg 

sformułowany w treści kryterium wynika również ze 

specyfiki konkursu, którego przedmiotem są m.in. usługi 

świadczone przez OWES. 

 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

dany OWES w rundzie konkursowej, Instytucja 

Organizująca Konkurs odrzuca na etapie oceny formalnej 

wszystkie złożone w odpowiedzi na daną rundę 

konkursową wnioski, w związku z niespełnieniem przez 

projektodawcę kryterium formalnego specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

1, 2, 3 

Kryterium 14: 

Demarkacja usług wsparcia 

ekonomii społecznej: 

Wnioskodawca zapewnia, że usługi 

wsparcia ekonomii społecznej 

realizowane w ramach projektu nie 

uwzględniają usług, których realizacja 

wynika z obowiązku zachowania 

trwałości projektów 

współfinansowanych ze środków EFS 

w wyniku konkursu nr 

1/POKL/7.2.2/2012 w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013. 

 

Kryterium wynika z komplementarności przedsięwzięć z 

usługami wsparcia ekonomii społecznej realizowanymi w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 (POKL). Zgodnie z założeniami konkursu nr 

1/POKL/7.2.2/2012, beneficjent jest zobligowany do 

utrzymania trwałości przedsięwzięć realizowanych w 

projekcie w okresie 2 lat od jego zakończenia. Kryterium 

dostępu nr 4 w tym konkursie stanowi: Wnioskodawca 

zagwarantuje, że przez okres 2 lat po zakończeniu 

realizacji projektu, ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, 

będzie funkcjonował jako instytucja wspierająca ekonomię 

społeczną, zapewniając w tym okresie podmiotom 

ekonomii społecznej taki sam zakres wsparcia, jaki 

oferował w ramach 1 typu projektu. 

Okres realizacji projektów w konkursie nr 

1/POKL/7.2.2/2012 wynosił co najmniej 24 miesiące i 

kończył się najpóźniej 30 czerwca 2015 r. (kryterium 

dostępu nr 9). W związku z powyższym, istnieje 

konieczność demarkacji usług świadczonych przez OWES 

w okresie trwałości projektów, które uzyskały 

dofinansowanie w konkursie nr 1/POKL/7.2.2/2012 a 

projektami RPO WL. 

Kryterium ma na celu wykluczenie podwójnego 

finansowania usług, których realizacja w okresie trwałości 

została zagwarantowana w ramach projektów POKL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

3 



Załącznik do Uchwały nr 18/2015 Komitetu Monitorującego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

 Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 października 2015 r.  

29 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 27 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

Kluczowe sfery rozwojowe 

ekonomii społecznej:  

Co najmniej 20% miejsc pracy 

w ramach projektu zostanie 

utworzonych w kluczowych 

sferach rozwojowych 

wskazanych w Działaniu I.4 

Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej, tj. 

zrównoważony rozwój; rozwój 

społeczności lokalnej, 

tożsamości i edukacji 

kulturowej; solidarność pokoleń. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium pozwoli na wspieranie rozwoju tych 

sektorów, które w Krajowym Programie Rozwoju 

Ekonomii Społecznej zostały wskazane jako 

kluczowe (najbardziej rozwojowe) dla sektora 

ekonomii społecznej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

10 1, 2 

 

                                                      
27

 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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OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 

 

KARTA DZIAŁANIA 12.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10I  

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do 

dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych  ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

 

 

NR KARTY
28: 1/12.1/2015 

 

 

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 

IV KWARTAŁ 2015  

 

TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU: 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata. 
2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe 

zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych
29

. 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
 30 

Nazwa kryterium (treść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

Partnerstwo: 

W przypadku projektów realizowanych 

Kryterium ma na celu optymalizację realizacji usług w 

zakresie edukacji przedszkolnej i dostosowanie oferty do 

faktycznego zapotrzebowania oraz prognoz 

demograficznych na poziomie gmin będących obszarem 

realizacji projektów. Optymalizacja realizacji usług 

1, 2 

                                                      
28

 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 
pozakonkursowych. 
29

 W ramach typu projektu nr 1 i 2 możliwy jest zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych koniecznych do 
rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju, a także prowadzenia terapii dzieci odbywających edukację przedszkolną. Działania 
w zakresie wyposażenia/doposażenia podmiotów prowadzących edukację przedszkolną będą uzależnione od diagnozy 
zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. Będą one miały charakter pomocniczy (wyposażenie placówek 
realizujących edukację przedszkolną nie stanowi priorytetu w ramach działań ukierunkowanych na ten poziom edukacji). W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się także możliwość realizacji szkoleń dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego. Będą one miały jednak charakter uzupełniający do realizowanych działań (nauczyciele przedszkoli nie stanowią 
grupy o znaczeniu priorytetowym w ramach działań ukierunkowanych na ten poziom edukacji). 
30

 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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przez jednostki spoza sektora finansów 

publicznych, projekt jest realizowany w 

partnerstwie z gminą wskazaną jako 

obszar realizacji projektu. 

oznacza, że gmina również w przypadku organów 

prowadzących spoza sektora finansów publicznych 

odpowiada za realizację działań projektowych w zakresie 

edukacji przedszkolnej na jej obszarze. Pozwoli to na 

uniknięcie sytuacji, w której podmioty realizujące projekty 

w ramach RPO WL rywalizowałyby z innymi organami 

prowadzącymi ośrodki wychowania przedszkolnego z 

terenu tej samej gminy o udział dzieci w edukacji 

przedszkolnej. Udział gminy w realizacji przedsięwzięć 

projektowych pozwoli na uwzględnienie kwestii podaży i 

popytu na miejsca przedszkolne na terenie gminy 

niezależnie od organu prowadzącego. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 2: 

Cross – financing: 

Cross – financing w projekcie stanowi 

do 15% współfinansowania unijnego, o 

ile projekt zawiera wydatki w ramach 

cross-financingu. 

W przypadku tworzenia nowych miejsc przedszkolnych 

(typ projektu nr 1) zasadnym jest uwzględnienie 

konieczności większego udziału środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu 

unijnym w projekcie. Wynika to m.in. z zapotrzebowania 

na inwestycje infrastrukturalne, co jest szczególnie istotne 

w przypadku tworzenia nowych miejsc przedszkolnych. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 3: 

Standardy szkoleń dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego: 

a) O ile wynika to z potrzeb dzieci 

objętych wsparciem w projekcie, 

szkolenia dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego 

dotyczą wyłącznie zakresu 

pedagogiki specjalnej. 

b) Szkolenia, o którym mowa w lit. a 

trwają nie dłużej niż 12 miesięcy i 

kończą się egzaminem 

zewnętrznym. 

c) Konieczność realizacji w projekcie 

działań, o których mowa w lit. a 

wynika z przeprowadzonej przed 

złożeniem wniosku o 

dofinansowanie diagnozy stopnia 

przygotowania nauczycieli w 

ośrodku wychowania 

przedszkolnego objętym wsparciem 

do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz analizą 

zapotrzebowania ośrodka 

Kryterium wynika z zapisów podrozdziału 3.1 pkt 16-18 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W związku z tym, 

że oferta dla dzieci z niepełnosprawnościami jest 

niewystarczająca, o ile w projekcie planowane są do 

realizacji szkolenia dla nauczycieli, muszą one dotyczyć 

zakresu pedagogiki specjalnej. W związku z tym, że 

szkolenia te mogą być realizowane wyłącznie jako 

uzupełnienie typów projektów możliwych do realizacji, ich 

potrzeba oraz zakres tematyczny (w ramach pedagogiki 

specjalnej) musi wynikać z przeprowadzonej przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie diagnozy, o której 

mowa w lit. c kryterium. Podmiot przeprowadzający 

diagnozę może skorzystać w jej opracowaniu ze wsparcia 

instytucji wspomagających ośrodek wychowania 

przedszkolnego, tj. z uwzględnieniem narzędzi i 

metodologii opracowanych przez MEN i jednostki podległe 

lub nadzorowane. 

 

Kryterium koncentruje się na uzyskaniu przez uczestników 

szkoleń konkretnej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, 

potwierdzonych standardową procedurą oceny. 

Wydawane dokumenty powinny, na podstawie egzaminu 

przeprowadzonego przez właściwy organ, potwierdzać 

kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i 

zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, 

kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie, a nie 

potwierdzać jedynie uczestnictwo w szkoleniu.   

1, 2 
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wychowania przedszkolnego na 

określone kompetencje i 

kwalifikacje. 

d) W wyniku realizacji szkoleń, o 

których mowa w lit. a, kwalifikacje w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020 uzyska co 

najmniej 70% uczestników szkoleń.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium 4: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż 

dwa wnioski o dofinansowanie projektu 

w ramach danej 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. Ma ono również 

za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami  

w przypadku większej liczby wniosków od jednego 

Wnioskodawcy. 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 tym 

samym konkursie w charakterze partnera. 

W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 

jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 

negatywnie ocenia na etapie oceny formalnej wszystkie 

złożone w odpowiedzi na daną rundę konkursową 

wnioski, w związku z niespełnieniem przez projektodawcę 

kryterium formalnego specyficznego.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

1, 2 

Kryterium 5: 

Trwałość projektu: 

Beneficjent jest zobowiązany do 

zachowania trwałości utworzonych w 

ramach projektu finansowanego z RPO 

miejsc wychowania przedszkolnego 

przez okres co najmniej 2 lat od daty 

zakończenia okresu realizacji projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość ośrodków 

wychowania przedszkolnego do 

świadczenia usług przedszkolnych w 

ramach utworzonych w projekcie miejsc 

wychowania przedszkolnego. Liczba 

zadeklarowanych w arkuszu 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL oraz podrozdziału 

3.1 pkt 10 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 
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organizacyjnym placówki miejsc 

wychowania przedszkolnego 

uwzględnia dokładną liczbę miejsc 

utworzonych w projekcie. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE
 31 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH 

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 

kryterium do 

typów projektów 

w ramach 

naboru 

Kryterium 1: 

Grupa docelowa: 

Projekt obejmuje wsparciem 

ośrodki wychowania 

przedszkolnego, które nie 

korzystały ze środków EFS 

dostępnych w latach 2007-2013 

w ramach projektów 

konkursowych w Poddziałaniu 

9.1.1 Zmniejszenie nierówności 

w stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej PO KL. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania 

projektów większej liczbie Wnioskodawców oraz 

wsparcie jak największej liczby istniejących 

przedszkoli lub innych form wychowania 

przedszkolnego (koncentracja przedmiotowa 

ograniczająca możliwość wielokrotnego aplikowania 

o dofinansowanie tej samej placówki) i nie 

koncentrowaniu wsparcia na placówkach, 

wykazujących się aktywnością w aplikowaniu 

(koncentracja podmiotowa). 

Kryterium wynika z zapisów podrozdziału 3.1 pkt 19 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020. 

Kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie w oparciu 

zestawienie wspartych ośrodków wychowania 

przedszkolnego w latach 2007-2013 w ramach 

POKL, stanowiące załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

5 1, 2 

Kryterium 2: 

Komplementarność projektu: 

Projekt jest komplementarny z 

inwestycjami 

współfinansowanymi z innych 

środków niż środki 

Europejskiego Funduszu 

Kryterium wynika z RPO WL. 

Kryterium zastosowano w celu zapewnienia 

komplementarności działań współfinansowanych z 

różnych środków od 2014 r. Istotne jest bowiem 

budowanie kompleksowych i trwałych rozwiązań, 

czego gwarantem może być realizacja zasady 

komplementarności projektów z innymi 

5 1, 2 

                                                      
31

 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 
(tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena kryterium będzie polegała na: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia 
kryterium albo 

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 40 punktów ogółem  
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Społecznego. instrumentami finansowymi.  

Kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 3: 

Obszar realizacji projektu: 

Projekt jest realizowany 

wyłącznie w gminach, w których 

stopień upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej jest 

niższy niż średni stopień 

upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej w województwie 

lubelskim. 

Zgodnie z zapisami RPO WL w odniesieniu do 

Priorytetu inwestycyjnego 10i: „Priorytetem jest 

zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu 

edukacji przedszkolnej, w szczególności na 

obszarach słabiej rozwiniętych, w tym na terenach 

wiejskich ale także wspieranie dostępności do 

edukacji przedszkolnej na obszarach miejskich”. 

Ponadto, z zapisów RPO WL wynika również 

konieczność założenia kryteriów wyboru projektów, 

które pozwolą zintensyfikować wsparcie w gminach 

znajdujących się w najbardziej niekorzystnym 

położeniu w kontekście realizacji Celu 

Tematycznego 10. Zgodnie zaś z podrozdziałem 3.1 

pkt 1 lit. a Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020 wsparcie projektowe powinno 

przyczyniać się m.in. zwiększenia dostępu do 

wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim 

stopniu upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu w 

oparciu o Zestawienie gmin o stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej niższym 

niż średnia dla województwa lubelskiego stanowiące 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

25 1 

Kryterium 4: 

Obszar realizacji projektu: 

Projekt jest realizowany 

wyłącznie w gminach, w których 

wykazano zapotrzebowanie na 

nowe miejsca wychowania 

przedszkolnego. 

 

Projekty realizowane w ramach RPO WL muszą się 

koncentrować na obszarach, na których istnieją 

rzeczywiste deficyty w zakresie dostępności miejsc 

przedszkolnych. Obowiązek ten wynika z 

podrozdziału 3.1 pkt 2 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. W związku z 

powyższym, gminy z terenu województwa 

lubelskiego zgłosiły zapotrzebowanie na miejsca 

przedszkolne, z którego wynikają owe rzeczywiste 

deficyty.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu w 

oparciu o wykaz zgłoszonego przez gminy z 

województwa lubelskiego zapotrzebowania na 

miejsca przedszkolne, stanowiący załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

5 1 

 


