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Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu 

Kryteria wyboru projektu  
 

 

Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych    

Poddziałanie: 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

Oś priorytetowa: 9. Solidarne społeczeństwo 
   

Priorytet Inwestycyjny: 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

Cel szczegółowy:  Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny 

i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Schemat: Wsparcie na rzecz rozwoju usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez realizację projektów 

zwiększających dostępność do tych usług w szczególności świadczonych w środowisku lokalnym 

     

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu - PODDZIAŁANIE 9.3.2 

B.1.1 

Projekt jest zgodny z właściwym 
typem projektu przewidzianym do 

wsparcia w ramach konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym 
w regulaminie konkursu, tj.: 

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym 
starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące: 

a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki
1
 w tym: 

i. dziennych domów pobytu, 
ii. środowiskowych domów samopomocy, 

iii. klubów samopomocy, 
iv. mieszkań wspomaganych, 

v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową; 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

 

                                                           
1
 Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności). 
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b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym: 
i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy, 

iii. usługi asystenckie, 

c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy 
niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk 

lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych 

technologii; 

d. uzupełniająco do typu a, b, c: 
i. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub 

sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 
i medycznego), 

ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. 

likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków), 
iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie 

jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo). 

2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

obejmujące: 

a. usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny 

zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach;  

b. przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie 
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci  

c. działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych 

realizowane przez placówki wsparcia dziennego
2,

 usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne 

alternatywne
3
 formy wsparcia; 

d. poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą 
z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych 

jako element procesu aktywizacji społecznej. 

3. Usługi w mieszkaniach wspomaganych obejmujące: 

                                                           
2
 Wsparcie obejmuje zarówno tworzenie nowych placówek, jak również wsparcie istniejących. Wsparcie istniejących placówek jest możliwe wyłącznie, jeżeli nastąpi zwiększenie liczby dzieci w tych placówkach lub 

rozszerzenie oferty wsparcia. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające, co najmniej 

jedną z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) 
(Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10) 
3
 Formy wsparcia nie wpisujące się w typ wsparcia nr 1, 2a, 2b, 2d, 3, 4 i 5 
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a. rozwój usług w mieszkaniach chronionych
4
; 

b. rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, 

nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia; 

c. rozwój usług w mieszkaniach wspieranych;  

4. Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych; 

5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako 

jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej 

diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące: 

a. usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność 
obywatelską;  

b. poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony 
praw lokatorów); 

c. poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji 

życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych 

pracujących). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

B.1.2 
Wkład własny został określony na 
poziomie nie mniejszym niż 8,00% 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 8,00% wydatków kwalifikowalnych. 

Kryterium może podlegać ocenie warunkowej. Ocena następuje ze wskazaniem, jakie korekty należy 

wprowadzić do wniosku o dofinansowanie projektu lub jakie uzasadnienia dotyczące określonych zapisów we 

wniosku wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć, aby ocena warunkowa stała się oceną ostateczną. 

W przypadku warunkowej oceny projekt może zostać skierowany do negocjacji (o ile projekt spełnia lub 

warunkowo spełnia wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów).  

Kryterium może zostać ocenione warunkowo, jeżeli wnioskodawca wskazał wkład własny niższy o nie więcej niż 

3 punkty procentowe od wymaganego poziomu. Jeżeli wnioskodawca wskazał wkład własny mniejszy o ponad 3 

punkty procentowe od wymaganego poziomu, wówczas kryterium jest uznawane za niespełnione 

bezwarunkowo, a wnioskodawca nie jest wzywany do wprowadzenia korekty. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

Ocena spełnienia kryteriów 
wyboru projektu polega na 

dokonaniu oceny 

bezwarunkowej 
Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

lub oceny warunkowej. 

B.1.3 
Projekt rozpoczyna się nie później 

niż 31.03.2018 r. a minimalny okres 
Ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz prawidłowe jego wskazanie we wniosku o dofinansowanie 
projektu, tj. określenie daty rozpoczęcia projektu nie później niż 31.03.2018 r. oraz realizacji projektu przez 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

                                                           
4
 Organizacja mieszkań chronionych musi być zgodna z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 
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realizacji projektu wynosi 24 

miesiące  

 

okres minimum 24 miesięcy.  

Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe zaplanowanie przedsięwzięć, co zwiększy 

efektywność działań i pozwoli na osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie finansowe 
projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.4 

Wnioskodawca będzie zlecał zadania 

lub dokonywał zamówień zgodnie z 

wskazanymi wymogami
5
   

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie deklaracja wnioskodawcy, który zobowiązuje się, że w ramach 
realizowanego projektu będzie:  

1. zlecał zadania na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie,  

2. dokonywał zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.),  
3. dokonywał zamówień u Podmiotów Ekonomii Społecznej  w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Zapis w takiej formule będzie stanowił impuls do włączania usług podmiotów ekonomii społecznej oraz wspierał 

zatrudnienie w istniejących i nowo powstających w województwie podmiotach ekonomii społecznej. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.5 

Projekt prowadzi do zwiększenia 
liczby miejsc

6
 świadczenia usług 

społecznych w społeczności lokalnej 
oraz liczby osób objętych usługami 

świadczonymi w społeczności 
lokalnej 

Ocenie podlega czy wsparcie prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych 

w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w zakresie 

1. miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich,  
2. miejsc świadczenia usług w  mieszkaniach wspomaganych, 

3. miejsc w nowo tworzonych placówkach wsparcia dziennego w ramach świadczenia usług wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej; 

prowadzonych przez danego wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu.  

 
Nie dotyczy projektów zakładających wspieracie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych, 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
5
 Szczególne warunki zlecania zadań lub dokonywania zamówień zostaną opisane w regulaminie konkursu. 

6 Miejsce świadczenia usługi społecznej to: 

1. miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego 
pobytu, świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym. 

2. osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. 

Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Wartość  wskaźnika będzie weryfikowana na miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. 
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o ile nie są tworzone miejsca świadczenia usług wskazane w pkt 1, 2, 3  
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.6 
Projekt zakłada preferencje dla 

grupy docelowej 

Ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu zapewniają preferencje dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

1. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej 

niż jednej z przesłane, o których mowa w rozdziale 3, pkt. 13 Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020; 

2. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 

3. z niepełnosprawnością sprzężoną
7
, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;  

4. korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina); 

5. z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych 

programach rewitalizacji.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.7 

Projekt zakłada realizację wsparcia 
opierając się na kryterium 

dochodowym 

Jeżeli projekt zakłada realizację usług opiekuńczych i/lub asystenckich ocenie podlega czy wsparcie jest 

adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód 
nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę 

w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.1.8  Trwałość projektu  

Ocenie podlega zachowanie trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
 

Zachowanie trwałości dotyczy: 

1. utworzonych miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich,  
2. utworzonych miejsc świadczenia usług w  mieszkaniach wspomaganych, 

3. miejsc w nowo tworzonych placówkach wsparcia dziennego w ramach świadczenia usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej. 

 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług.  

 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
7 Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności (zdefiniowane w 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) 
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Nie dotyczy projektów zakładających wspieracie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych, 
o ile nie są tworzone miejsca świadczenia usług wskazane w pkt 1, 2, 3. 

 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.9  

Projekt zakłada tworzenie miejsc 

w nowo tworzonych lub istniejących 

mieszkaniach wspomaganych  

Jeżeli projekty przewidują wsparcie dla  mieszkań wspomaganych ocenie podlega czy wsparcie to polega na 

tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
Jednocześnie liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 12. Tworzenie miejsc 

w istniejących mieszkaniach wspomaganych nie powoduje pogorszenia jakości świadczonych usług.  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie/ nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące 

  

B.2.1 

Projekt jest realizowany przez 

partnerstwo jednostki samorządu 
terytorialnego i podmiotu ekonomii 

społecznej 
 

Ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada formalne partnerstwo jednostki samorządu terytorialnego 

i podmiotu ekonomii społecznej
8
 .Liderem partnerstwa może być zarówno jednostka samorządu terytorialnego 

jak również podmiot ekonomii społecznej. 

Tak –  10 pkt. 

Nie –  0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

Projekty, które otrzymały 
minimum punktowe od 

obydwu oceniających  
podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych 

(punktowych) oraz spełniają 
kryteria premiujące, 

otrzymują premię punktową 
(maksymalnie 25 punktów). 

Projekty, które nie spełniają 
kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych 
w ramach oceny formalno-

B.2.2 

Projekt obejmuje stworzenie 

centrum usług środowiskowych na 
terenie gminy/powiatu 

Ocenie podlega czy we wniosku zaplanowano stworzenie centrum usług środowiskowych we współpracy 
z lokalnymi instytucjami, podmiotami ekonomii społecznej, które zapewnia co najmniej:  

a. bazę lokalową dla funkcjonowania asystentów osób niesamodzielnych, opiekunów osób niesamodzielnych,  
b. dostępność do usług prawnych, informacyjnych, doradczych i szkoleniowych; 

c. możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym osobom korzystającym z centrum usług; 

                                                           
8
 Podmiot ekonomii społecznej (zdefiniowany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) to   

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. , poz. 651, z późn. zm.);  
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:  

i) CIS i KIS;  
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);  

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na 
następujące podgrupy:  
i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów 

statutowych;  
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, późn. zm);  

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.   
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d. włączenie odbiorców usług w decyzje o sposobie funkcjonowania centrum; 

e. współpracę z placówkami ochrony zdrowia; 
f. możliwość kontaktów społecznych w centrum, w rodzinie i w środowisku; 

g. dostępność komunikacyjną centrum dla odbiorców wsparcia 
 

 
Tak –  10 pkt. 

Nie –  0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

merytorycznej. Waga 

punktowa poszczególnych 
kryteriów premiujących 

określona jest przy definicji 
kryterium. 

 

B.2.3 

Projekt obejmuje realizację 4 typu 

projektu, tj, usługi społeczne 

wspierające proces aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób 

bezdomnych  

Ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada realizację 4 typu projektu, tj. usługi społeczne wspierające proces 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych.  

Tak –  5 pkt. 
Nie –  0 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

 


